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Abstrakt v češtině: 

Ekonomická a strategická analýza firmy, vyhodnocení vlivu konkurenčního okolí firmy na 

její další vývoj a návrh dalších možností rozvoje firmy VÝTAHY OSTRAVA spol. s r. o.  

Jde o tvorbu a prognózu strategických scénářů vývoje okolí s využitím SWOT analýzy  

a dalších metod, které budou specifikovány v teoretické části. V části praktické bude 

představen zkoumaný podnik, kdy výsledným výstupem bude komplexní analýza 

konkurenčních firem v oboru, na jejímž základě bude vytvořena strategie řízení podniku.  

Ta bude v závěru navrhnuta jako výsledné řešení. 

 

Abstrakt v angličtině: 

Economic and strategic analysis firm, evaluate the impact of competition around the company 

for another development and design of other business development opportunities VÝTAHY 

OSTRAVA s.r.o. This is the forecast of production and strategic development scenarios 

around using SWOT analysis and other methods to be specified in the theoretical part. In the 

practical part will be presented to the investigated companies where the resulting output will 

be a comprehensive analysis of competing companies in the field, on the basis of a strategy  

to management. It will be suggested at the end as the final solution. 

 

Klíčová slova v češtině: 

finanční analýza, konkurenceschopnost, výnosy, hodnota pro zákazníka, inovace, Porterova 

analýza konkurenčních sil, SWOT analýza 

 

Klíčová slova v angličtině:   

 

Financial Analysis, Competitivenes, Revenue, Costumer Value, Innovation, Porter's Analysis 

of Competitive Forces, SWOT Analysis 
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„Je-li tempo změn uvnitř firmy předstiženo tempem změn mimo firmu, blíží se jeho konec“  

Jack Welch, bývalý předseda správní rady General Electric 

 

Úvod 

Každý podnik, který chce v dnešní době na trhu úspěšně obstát, musí vytvářet dlouhodobě 

stabilní zisk a pokud chce vůbec přežít ve vysoce konkurenčním prostředí, musí mít jasný cíl, 

propracovanou strategii, kterou bude dlouhodobě sledovat a kontrolovat. Téma strategické 

analýzy je dnes velice aktuální a firmám, které se v této době umějí orientovat na požadavky 

zákazníka, a to i v blízké budoucnosti, bude patřit trh a zaznamenají i větší odbyt svých 

výrobků nebo služeb. Podnikání malých a středních firem je ve většině případů postaveno na 

osobnosti podnikatele, kdy role této osoby v tomto oboru je pro firmu mnohdy závislá na další 

existenci v budoucích letech. Bez znalostí podnikatelského prostředí, které působí na firmu, 

nelze hodnověrně dlouhodobě realizovat proces podnikání, kdy pro střední firmu je typický 

každodenní kontakt se svým místním regionálním prostorem. Poznání vývoje malých  

a středních firem vyžaduje jejich permanentní zkoumání. Toto diagnostikování je jedním  

z  účinných nástrojů k překonání podnikatelských problémů.  

V první části této práce provedu rozbor vnitřních a vnějších vlivů v okolí podniku, taktéž  

s typy a tvorbou strategických analýz a cílů. Dále se zaměříme na zákazníky, konkurenty, 

dodavatele a v neposlední řadě na legislativu, politické prostředí a lidské zdroje. 

V současných vyspělých tržních ekonomikách existuje v mnohých odvětvích přebytek 

nabídky nad poptávkou. Proto podnik musí své konkurenty převyšovat v něčem, co ocení 

zákazník a vlastně využít konkurenční výhodu, kterou docílí právě systematickým hledáním 

pro daný obor podnikání. 

V druhé části se budu zabývat konkrétním podnikem ze sektoru malého a středního 

podnikání, kdy výsledky strategické analýzy okolí jeho prostředí budou zároveň pomocným 

ukazatelem a vodítkem pro jeho budoucí vývoj. Důraz bude v tomto případě kladen na hlavní 

nástroj analýzy, kterou je SWOT analýza, od které se odvíjí další rozbory směřující ke 

strategickému rozhodování na úrovni vedení podnikatelského subjektu. Cíl celé práce je najít 

firemní strategii, které by vedla k naplnění cílů a vizí. 
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SWOT analýza je jednoduchým nástrojem, koncepčním rámcem pro systematickou analýzu, 

zaměřeným na charakteristiku klíčových faktorů ovlivňujících strategické postavení podniku. 

Je přístupem nepřetržité konfrontace vnitřních zdrojů a schopností podniku se změnami v jeho 

okolí. SWOT analýza využívá závěrů předchozích analýz tím, že identifikuje hlavní silné  

a slabé stránky podniku a porovnává je s hlavními vlivy z okolí podniku, resp. příležitostmi  

a ohroženími a směřuje k syntéze jako východisku pro formulaci strategie.[1] 
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1 Malé a střední podnikání  
 

Sektor malého a středního podnikání (MSP) jakožto hybná síla státní ale i evropské 

ekonomiky, zaměstnanosti, sociálního klimatu a technologické vyspělosti se stal pro Českou 

republiku důležitou oblastí zájmu. Vývoj oblasti malého a středního podnikání má totiž 

značný dopad na ekonomický a současně i sociální rozvoj země. Pro státy bývalého 

východního bloku hraje MSP mnohem důležitější roli než pro státy s již rozvinutou 

ekonomikou. Po roce 1989 se v rámci ekonomické ale i společenské transformace do malých 

a středních podniků postupně přesouvali pracovníci státních podniků, jež počaly zanikat nebo 

byly okolnostmi donuceny se přizpůsobovat novému prostředí tržní ekonomiky. MSP hrají 

nezastupitelnou roli v české ekonomice, vždyť představují 99,84 % všech podnikatelských 

subjektů. Jejich pozici podtrhují statistická data, která uvádějí, že dvě třetiny pracovníků 

zaměstnávají právě malé a střední podniky. 

 

1.1   Postavení středního podniku v české ekonomice  
 

Malé a střední podniky jsou nedílnou součástí naší ekonomiky a podílí se na tvorbě hrubého 

domácího produktu (HDP). Podnikání je v České republice upraveno několika zákonnými 

normami, přičemž stěžejními jsou živnostenský zákon a obchodní zákoník. Malé a střední 

podnikání v České republice upravuje zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního 

podnikání. Základním kritériem pro posouzení velikosti podniku je počet zaměstnanců, 

velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv).  

• Malý podnik je definován jako podnik, který má méně než 50 zaměstnanců a má buď 

roční obrat nepřesahující 10 milionů EUR, nebo roční rozvaha nepřesahuje 10 milionů 

EUR a splňuje kritérium nezávislosti tak, že minimálně 25 % základního kapitálu nebo 

hlasovacích práv nevlastní podnik nebo několik podniků, které nejsou MSP 

(s výjimkou veřejných investičních společností, společností rizikového kapitálu nebo 

investorů). Malé podniky vyplňují okrajové oblasti trhu, napomáhají k rychlejšímu 

rozvoji slabších regionů dobrou znalostí lokality, rozmanitostí a pružností. Fungují 

proti monopolizaci, posilují konkurenci. 



 

 

14 

 

• Střední podnik je pak ohraničen horní hranicí do 250 zaměstnanců, obratu 50 mil. 

EUR a rozvahy do 43 mil. EUR a podmínkou nezávislosti. S 50 až 250 zaměstnanci 

mohou mít týmy specialistů ve vytvořeném potenciálu zkušených zaměstnanců, 

mohou plánovat strategie, mají zaběhnuté vztahy. Mají prostředky i motivaci (v rámci 

svých možných odbytišť) pronikat i na jiné trhy. 

• Pokud je nezbytné odlišit mikropodniky od ostatních podniků MSP, jsou definovány 

jako podniky s méně než 10 zaměstnanci a ročním obratem, nebo bilanční sumou 

roční rozvahy pod 2 mil. EUR. 

• Podnik dle definice ztrácí nebo získává postavení malých a středních podniků pouze  

v případě, že se překročení limitů opakuje ve dvou po sobě jdoucích účetních 

obdobích.[17] 

 

Podniky se musely urychleně přizpůsobit a v krátké době se radikálně restrukturalizovaly, 

pozměnily výrobní programy, sáhly po inovacích, importovaly nové technologie, investovaly 

nemalé finanční prostředky do výzkumu a vývoje. Dále podniky pochopily význam 

vzdělávání svých zaměstnanců, a v neposlední řadě převzaly nejnovější metody řízení, včetně 

řízení jakosti a rizika. 

Název 
kategorie 
podniku 

Počet 
zaměstnanců 

Obrat (čistý za 
poslední účetní 

období)  
nebo bilanční suma 
 (aktiva v rozvaze) 

Kritérium nezávislosti 

Střední 50–249 
≤ € 50 

milionů 
≤€ 43 

milionů 

minimálně 75 % 
základního kapitálu  

a hlasovacích práv ve 
vlastnictví podniku, který 

splňuje kritéria MSP 

Malý 10–49 
≤ € 10 

milionů 
≤€ 10 

milionů 

minimálně 75 % 
základního kapitálu  

a hlasovacích práv ve 
vlastnictví podniku, který 

splňuje kritéria MSP 
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   Tabulka č. 1: Kritéria pro malé a střední podniky (MSP) 

 

Podnikem dle těchto regulí je každý subjekt, který vykonává hospodářskou činnost bez 

ohledu na jeho právní formu. Patří tam osoby samostatně výdělečně činné, rodinné podniky, 

obchodní společnosti nebo sdružení, které běžně vykonávají hospodářskou činnost. Podnik 

statut MSP ztratí, pokud by k překročení limitů došlo ve dvou letech po sobě následujících, 

nebo (v opačném případě) jej takto také může i získat.[16] 

 

1.2 Konkurence 
 

Konkurence je pojem, který označuje proces střetu různých ekonomických zájmů více tržních 

subjektů (domácností, firem, státu) na různých typech trhů (trh produktů - výrobků a služeb, 

trh výrobních faktorů - půdy, práce a kapitálu). 

Subjekt již působící na trhu nebo teprve vstupující na trh chce realizovat své ekonomické 

zájmy i na úkor jiných ekonomických hráčů. 

Ke konkurenci dochází v těchto případech: 

• Konkurence na straně nabídky - každý subjekt formující nabídku chce prodat  

co nejdráž, i na úkor ostatních. 

• Konkurence na straně poptávky - každý subjekt formující poptávku chce nakoupit  

co nejlevněji, i na úkor ostatních. 

• Konkurence mezi nabídkou a poptávkou - konkurence napříč trhem - subjekty 

formující nabídku chtějí prodat co nejdráž, subjekty formující poptávku chtějí 

nakoupit co nejlevněji. 

 

Konkurence (konkurenční prostředí) je jedním z předpokladů fungování tržního hospodářství. 

 

 

Mikro 0–9 
≤ € 2 

milionů 
≤ € 2 

milionů 

minimálně 75%  
základního kapitálu  

a hlasovacích práv ve 
vlastnictví podniku, který 

splňuje kritéria MSP 
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1.3 Možnosti zvýšení konkurenceschopnosti středního podniku  
 

Kritéria konkurenceschopnosti podniku lze obecně vymezit takto: 

• podnik je schopen efektivně realizovat své produkty na trhu výrobků a služeb  

(trh zákazníků), 

• podnik je schopen efektivně získávat finanční zdroje na trhu kapitálu (trh investorů), 

• podnik je schopen efektivně získávat pracovníky na trhu práce (trh pracovních sil). 

 

Parametry konkurenceschopnosti podniku můžeme nalézt, pokud definujeme měřitelné 

ukazatele pro jednotlivá výše uvedená kritéria: 

• na trhu výrobků a služeb:  

     - kvalita produktů (měřitelný, resp. hodnotitelný ukazatel ve vztahu k potřebám zákazníků 

příp. ve vztahu k produktům relevantní konkurence), 

     - cena produktů (měřitelný, resp. hodnotitelný ukazatel ve vztahu k produktům relevantní 

konkurence, příp. ve vztahu k vlastním nákladům), 

     - vztah k zákazníkům (měřitelný, resp. hodnotitelný ukazatel úrovně obsluhy a servisu  

pro zákazníka). 

Měřit tyto parametry lze v kvantitativních údajích nebo pomocí hodnoticích škál,  

příp. postupem označovaným jako benchmarking; 

• na trhu kapitálu: 

- míra zhodnocení majetku podniku (měřitelným ukazatelem je čistý zisk, zisk na akcii 

EPS, poměrové ukazatele ROA, ROE, MVA), 

     - míra zhodnocení kapitálu pro investory (měřitelným ukazatelem je EVA = Economic 

Value Added);      

• na trhu pracovních sil: 

     - úroveň dosahovaných mezd a odměn pracovníky podniku (měřitelný ukazatel ve vztahu 

k regionu, profesi apod.), 

     - úroveň sociálního programu pro pracovníky podniku (hodnotitelný ukazatel ve vztahu  

k relevantním údajům v regionu, příp. v oboru), 
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     - úroveň sociální jistoty pro pracovníky podniku (hodnotitelný ukazatel ve vztahu  

k relevantním údajům v regionu), 

     - úroveň a kvalita profesionálního osobního rozvoje pracovníků podniku (hodnotitelný 

ukazatel ve vztahu k relevantním údajům v regionu příp. v profesi). 

Každý podnik a jeho management by měl vytvářet konkurenční výhody, které zvyšují 

konkurenceschopnost, jak na trhu výrobků a služeb, tak i podniku samotného. Významným 

zdrojem informací a podnětů pro vytváření konkurenčních výhod je právě kvalitně provedená 

strategická analýza podniku a jeho okolí. Prostředí, ve kterém se společnost nachází, lze 

znázornit formou tzv. strategického trojúhelníku, znázorňujícího klíčové konkurenční faktory, 

jimiž jsou cena, kvalita a čas.[4] 

 

PODNIK 

    

Čas, kvalita, cena.                            Čas, kvalita, cena 

 

 

           ZAKAZNÍK                    Čas, kvalita, cena                          KONKURENT 

 

Obrázek č. 1: Strategický management, Univerzita Mannheim 

 

1.4 Konkurenceschopnost a konkurenční výhoda 
 

Důležité je nalézt dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu, a každá firma, chce-li být na 

trhu úspěšná, musí nalézt něco, co je specifické jen pro ni, co ji odlišuje od jejích konkurentů, 

kteří tak nemohou její činnosti kopírovat. Musí se jednat o jedinečnou, cennou  

a nenapodobitelnou výhodu.[5]  

Jedinečnost v dnešním podnikatelském prostředí se jeví jako velice složitý aspekt a takových 

výhod může být i velké množství, např.: 
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• Výhoda díky patentu či jiné ochranné známce. 

• Dokonalá znalost zákazníků, konkurence, technologie. 

• Produkce s nejnižšími náklady. 

• Přístup k jedinečnému zdroji surovin. 

• Vyvinutí nové technologie, výrobního postupu. 

• Neustálé inovace výrobků a služeb. 

• Specifické know-how. 

• Znalost klíčových aspektů na předmětném segmentu trhu - jedinečný přístup 

k informacím. 

 

Nákladových výhod a výhod diferenciace můžeme dosáhnout tím, že: 

• děláme stejné věci jako konkurence, ale lépe (technologie, organizační struktura), 

• děláme jiné věci než konkurence (odlišné výrobky, jiná logistika). 

 

Ostatní výhody jsou vytvořeny tím, že firma vlastní něco, co nikdo jiný mít nemůže.[5] 

K nalezení konkurenční výhody využijeme i následující matice, která má hlavní čtyři pozice: 

udržení zvláštnosti, výjimečný úspěch, víra v rostoucí trh a udržení cenové výhody. 

    Tabulka č. 2: Matice nalezení konkurenční výhody 
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2 Strategická analýza  
 

2.1 Strategické řízení podniku v tržní ekonomice 
 

Strategické řízení představuje soubor aktivit podnikového řízení, jako rozsáhlou kategorii 

zahrnující organizování, plánování, personalistiku, vedení a kontrolu dílčích podnikových 

činností na jednotlivých úrovních tak, aby podnik dosahoval stanovených cílů. 

Podstatou je optimální skloubení všech těchto činností. Nositeli řízení jsou buď sami 

vlastníci, nebo speciální orgány vytvořené vlastníky a ve vztahu k vlastníkům zodpovědné, 

konkrétně jde o podnikový management. Úroveň řízení dělíme na vrcholovou, střední  

a operativní. 

• Na vrcholové úrovni má řízení strategický charakter, stanovuje základní směřování 

podniku, jeho koncepci. Na strategické řízení navazují nižší úrovně řízení. 

• Střední management realizuje taktické řízení, stanovuje konkrétní postupy  

a prostředky vedoucí k realizaci podnikové strategie, zde jsou mnohem intenzivněji 

sledovány kvantitativní cíle. 

• Na nejnižší úrovni je řízení operativní, které představuje konkrétní a detailní řízení 

vybrané oblasti v krátkém časovém horizontu. 

 

Základem je výhledové plánování a úkolem strategie je zvýšit hodnotu podniku. Strategie  

se skládá se tří základních fází: analýzy, plánování a implementace.[3] 

Strategické řízení představuje proces tvorby a realizace rozvojových záměrů dlouhodobější 

povahy, které mají zásadní význam ve vývoji řízeného podniku. Je zaměřeno především na to, 

jak pružně zareagovat na změny prostředí. Je založeno na formulaci poslání, cílů, 

promyšlenosti a taktiky. Poslání identifikuje základní funkci podniku a vyjadřuje smysl 

existence podniku. Vedle poslání se často formuluje vize, což vyjadřuje představu  

o budoucím stavu podniku.  Cíle podniku jsou očekávané budoucí výsledky a odvíjí se  

od poslání a vize podniku. Strategie stanoví cesty, jak dosáhnout naplnění poslání, vize a cílů. 
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Strategické řízení pomáhá zvyšovat kvalitu managementu, vede řídící pracovníky k tomu, aby 

zkvalitňovali rozhodování, pomáhá zlepšovat komunikaci v podniku, koordinaci projektů, 

motivaci pracovníků a zlepšuje alokaci zdrojů. 

 

2.2 Strategická analýza okolí podniku a její formy 
 

Strategická analýza okolí je proces, pomocí něhož management okolí podniku monitoruje  

a zjištěné skutečnosti vyhodnocuje tak, aby v konečné fázi byl schopen určit příležitosti  

a hrozby, které jednotlivé faktory okolí pro podnik představují.  Lze uvést následující obecné 

příklady, kdy změny v okolí významně ovlivnily strategickou pozici mnoha podniků:  

 

• Politické změny. 

• Ekonomické faktory. 

• Nové výrobky a technologie. 

• Globální změny životního prostředí. 

• Změna životního stylu. 

• Vyčerpání přírodních zdrojů.[4] 

 

Někdy se také užívá název situační analýza či marketingový audit. Komplexní analýza 

představuje systematické zkoumání a šetření vnějšího i vnitřního okolí podniku z hlediska 

minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Faktory působící na podnik jsou znázorněny  

na následujícím obrázku. 
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    Obrázek č. 2: Vlivy působící na podnik 

Při šetření podmínek a faktorů prostředí obklopujících podnik mluvíme o tzv. externí analýze. 

Rozlišujeme: 

• Analýzu makroprostředí = šetření podmínek, které podnik neovlivní, ale které na něj 

působí (např. ekonomické, demografické, politické činitele). 

• Analýzu mikroprostředí = šetření blízkého prostředí, které podnik obklopuje  

(např. konkurence, dodavatelé, zákazníci, analýza příležitostí a hrozeb).[5] 

Při těchto analýzách se používají různé metody, např.:   

• Porterův model konkurenčního prostředí. 

• PEST a z ní vycházející MAP analýza. 

• BCG matice. 

• SWOT analýza. 

Podnikatelské prostředí, v němž se podnikatelský subjekt nachází, zahrnuje faktory, jejichž 

působením obecně může na jedné straně docházet k vytváření nových příležitostí, na straně 

druhé však mohou tyto faktory znamenat potenciální hrozby pro existenci takového podniku. 

Proto je nezbytně nutné tyto rozbory nepodceňovat a okolí firmy důkladně monitorovat, 

sledovat, systematicky analyzovat a činit z těchto aktivit patřičné závěry.[6] 
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2.3 Analýza obecného okolí podniku  
 

Obecně se na okolí podniku dá pohlížet jako na faktory, které podnik není zpravidla schopen 

ovlivnit. Klíčovými součástmi makrookolí podniku lze označit faktory politické, ekonomické, 

sociální a technické, které se označují jako PEST analýza.  

 

2.3.1 Ekonomický sektor  
 

Ekonomické faktory mají pro podnik zásadní význam, přičemž při svém rozhodování  

a chování je firma ovlivněna celkovou hospodářskou situací země a jejími ekonomickými 

ukazateli. Vliv má hospodářský růst, měnový a devizový vývoj. Míra inflace a devalvace 

ovlivňuje ceny výrobních faktorů, poptávku a koupěschopnost zákazníků. Dále v nemalé míře 

ovlivňuje chování podniků daňová zátěž. Konkrétními propočty dopadu těchto faktorů  

se zabývá finanční analýza. Vývoj zmíněných ukazatelů může v současné době pro podniky 

představovat velké příležitosti, např. využívat příznivé úrovně úrokové míry k investiční 

činnosti. Značný význam má také vliv mezinárodní ekonomické situace.[1] 

 

2.3.2 Vládní sektor 
 

Jednotlivé podniky a tím i celou národní ekonomiku výrazným způsobem ovlivňuje celková 

politika dané země, fungování ekonomiky ovlivňuje především legislativa státu. Významnou 

funkcí státu je definování a realizace hospodářské politiky, kdy stát je samozřejmě také 

významným zaměstnavatelem a spotřebitelem, jelikož se mimo jiné zabývá vytvářením 

veřejných statků (např. infrastruktura).[4] Je důležité sledovat fiskální a monetární nástroje, 

kterými vláda realizuje svůj program, a v neposlední řadě také např. komunální politiku 

územních samosprávných celků a krajských úřadů. 

 

2.3.3 Technologický sektor  
 

Úspěšnost i samotnou existenci podniků na trhu mohou mnohdy velmi výrazně ovlivňovat 

faktory technologického pokroku, tedy nové vynálezy a zásadní inovace.  V dnešní době ale 
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předem není jisté, zda výstupy z výzkumu a vývoje, do kterého podnik investoval, budou 

spotřebiteli poptávány v dostatečné míře, aby se zajistila návratnost vynaložených 

prostředků.[4] Po vstupu ČR do EU je významným aspektem mnoha směrnic, které ukládají 

výrobcům použití dostupných technologií.  

 

2.3.4 Sociální a demografický sektor  
 

Tyto faktory odrážejí vlivy ochrany životní prostředí, pracovní síly, průměrného věku a růstu 

populace, životní úrovně a životního stylu obyvatelstva. Sociální faktory zahrnují důvěru, 

ocenění, postoje, výběr a životní styl obyvatel. Tyto elementy jsou výsledkem kulturních, 

ekonomických, demografických, náboženských, vzdělávacích a etických podmínek života.[1] 

Sociální okolí má pro každý podnik značný význam. Jako příklad z nedávné historie můžeme 

uvést podnikatele Tomáše Baťu, který vždy spojoval činnost svých závodů s jejich nejširším 

sociálním zázemím a rozvoje obce. Dají se taktéž zmínit společenské změny projevující se 

tendencemi ke zdravému životnímu stylu a snahou o dostatek fyzického pohybu. 

 

2.4 Analýza oborového okolí podniku 
 

Analýzu oborového okolí podniku lze také označit jako analýzu odvětví, ve kterém daný 

podnik působí. Podnik je v rámci daného odvětví ovlivňován především jeho konkurenty, 

dodavateli a zákazníky. Strategie a cíle podniku jsou tedy silně ovlivňovány daným oborem, 

ve kterém působí. 

 

2.4.1 Zákazníci 
 

Snahou by mělo být poskytnutí vysoké hodnoty pro stávající zákazníky a zároveň schopnost 

orientovat se i na zákazníky potenciální. Management si musí položit otázku, kdo by se mohl 

stát zákazníkem a proč naši potencionální zákazníci kupují u konkurence. Analýzou sektoru 

zákazníků je potřeba se zaměřit na tři aspekty: 
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• Identifikace kupujících – faktory ovlivňující jejich rozhodnutí. 

• Demografické faktory – změny v populaci, rozložení příjmů. 

• Geografické faktory – kde se nachází podnik a kde zákazníci[4]. 

Zákazník nemusí být jen konečný spotřebitel výrobků či uživatel služeb, je to také obchodní 

partner, jehož prostřednictvím se příslušný výrobek dostane ke konečnému spotřebiteli,  

tj. odběratel. Některé firmy mají jen konečné spotřebitele výrobků, jiné dodávají pouze dalším 

firmám, které výrobek upraví a dodávají je konečným spotřebitelům s vlastní přidanou 

hodnotou. 

 

2.4.2 Dodavatelé 

Vedle poznání našich konkurentů musíme poznat také naše dodavatele. Dodavatelem je firma, 

která nám dodává výrobek, službu nebo obojí, např. materiál či součástky. Při analýze 

dodavatelů nás budou zajímat například otázky, které jsou uvedeny v následující tabulce:[5] 

Analýza dodavatelů 

• Kdo jsou naši dodavatelé? 
• Jaký je jejich počet? 
• Jaké nám nabízejí ceny? 
• Jaké mají dodací podmínky? 
• Co vše je potřeba k uzavření zakázky? 
• Jak dlouho trvá uzavření zakázky? 
• Jaké distribuční cesty používají naši dodavatelé? 
• Spolupracují naši dodavatelé s našimi konkurenty? 
• Pokud ano, tak s kterými a jaká je forma této spolupráce? 

Tabulka č. 3: Příklady otázek sledovaných v rámci analýzy dodavatelů 
 

2.4.3 Konkurenti 
 

Analýza konkurentů je důležitou částí plánovacího procesu. Firma identifikuje své přímé 

konkurenty, ale také nepřímé a potenciální konkurenty. Některé firmy podceňují potřebu 

sledovat konkurenci, pro jiné firmy je to naopak až přehnaná priorita. Většina firem má však 

dobrý přehled o konkurentech, občas je napodobuje a pružně reaguje na změny. 
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Analýza konkurence je firmě prospěšná zejména: 

• k pochopení jejích konkurenčních výhod či nevýhod oproti konkurentům, 

• k pochopení minulých, současných a především budoucích strategií konkurentů, 

marketingových rozhodnutí konkurentů v budoucnu, 

• k prognóze pravděpodobné reakce konkurence na naše marketingová rozhodnutí, 

• k definici takových strategií, pomocí nichž firma dosáhne konkurenční výhody  

v budoucnu, 

• k odhadu návratnosti, která se očekává z budoucích investic, 

• ke zvýšení povědomí o příležitostech a hrozbách.[5] 

Pro analýzu určující současnou a očekávanou intenzitu konkurence, z níž lze usuzovat  

na potenciál ziskovosti odvětví, se zpravidla využívá Porterovy metody pěti sil: 

 

Obrázek č. 3: Model pěti sil podle Michaela Portera  

Tento model představuje základní faktory, které ovlivňují ziskovost odvětví a působí  

na firmy. Hrozby představuje silná konkurence a velká rivalita mezi podniky, protože omezují 

firmy při zvyšování cen a dosahovaní vyššího zisku; dále velká smluvní síla kupujících, která 

tlačí cenu dolů, či kupující požadující vyšší kvalitu; taktéž velká smluvní síla dodavatelů  

KONKURENTI V ODVĚTVÍ 
Konkurenční síla vyplývající 
z rivality mezi konkurenčními 

podniky 

DODAVATELÉ 
KLÍČOVÝCH 

VSTUPŮ 

KUPUJÍCÍ 

POTENCIÁLNÍ NOVÍ 
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SUBSTITUTY 

Konkurenční síla 
pramenící z vyjednávací 

pozice dodavatelů 

Konkurenční síla 
pramenící z hrozby 

substitutů 

Konkurenční síla 
pramenící z vyjednávací 

pozice kupujících 

Konkurenční síla 
pramenící z hrozby vstupu 
potenciálních konkurentů 
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a noví konkurenti vstupující do odvětví.[5] Model dovoluje stanovit atraktivnost a výnosnost 

analyzovaného oboru a určit příležitosti a hrozby vyplývající z podnikání v tomto oboru.  

 

2.4.4 Informační zdroje 

Důležitá je fáze shromažďování informací pro faktickou analýzu. Když si firma stanoví, jaké 

informace chce získat, odkud a jakým způsobem, pak jí nic nebrání požadované informace 

získat. Způsob získání informací bude v malé a střední firmě odlišný. Na rozdíl od velkých 

firem, které mají samostatná oddělení věnující se strategickému marketingu a marketingovým 

výzkumům, firmy střední velikosti obvykle volí spolupráci s externí agenturou a získané 

informace doplní vlastními poznatky získanými z vnitrofiremních zdrojů, od stávajících 

zákazníků formou dotazníků a anket atd. Malé firmy se snaží získat maximum informací 

vlastními silami z interních podkladů, od zákazníků, zaměstnanců, z internetu a dalších 

zdrojů.[5] 
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3 Vnitřní prostředí podniku  
 

Analýza vnitřních zdrojů a schopností podniku představuje diagnózu nebo audit  

či vyhodnocení výchozí situace podniku, která umožňuje specifikovat jeho vnitřní zdroje  

a schopnosti. Aby byla pro konkrétní podnik vytvořena optimální strategie, je třeba 

analyzovat tzv. firemní faktory neboli identifikovat slabé a silné stránky podniku. Týká se to 

především pěti základních faktorů: 

1. faktory vědecko-technického rozvoje, 

2. marketinkové a distribuční faktory, 

3. faktory výroby a řízení výroby, 

4. faktory podnikových a pracovních zdrojů, 

5. faktory finanční a rozpočtové[6]. 

 

3.1 Faktory vědecko-technického rozvoje 
 

Aktivity podniku může často ovlivnit a posílit vlastní vědecko-technický rozvoj, který 

přispívá taktéž k vytváření konkurenčních výhod podniku. Tento rozvoj vede jednak 

k vytvoření nového nebo zlepšení stávajícího výrobku určeného pro trh, anebo přispívá  

ke zlepšení výroby a tedy k možnostem nákladových výhod zlepšujících cenovou politiku 

podniku.[4] Především jde o to, uvědomit si nutnost sladit preference zákazníků 

s technologickým vývojem a tím pádem s tlakem na inovaci za účelem vylepšení stávajících 

výrobků. 

 

3.2 Marketingové a distribuční faktory  
 

Obsahem marketingu jsou podnikové činnosti reagující na potřeby trhu za účelem 

dosažení zisku. V této oblasti hraje rozhodující roli tzv. marketingový mix. Marketingová 

komunikace je novodobým zaklínadlem úspěšného podnikání. Zatímco v západním světě je 

komunikace se zákazníkem, obchodním partnerem či zaměstnancem nedílnou součástí 

marketingového mixu, v českých podmínkách je tato oblast stále podceňována. Faktory 
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marketingového mixu se označuji jako tzv. „4 P“ - produkt, cena, místo a propagace (pojem  

4 P vychází z anglických výrazů: product, price, place a promotion). Správná koncepce 

v oblasti těchto faktorů a tedy celého marketingového mixu umožňuje podniku lépe reagovat 

na změny preferencí a přání zákazníka, tedy předvídat je.[4] Stanovení mise, vize a strategie 

ve střední firmě je nezbytným předpokladem jejího úspěšného řízení. 

Obrázek č. 4: Marketingový mix 

 

3.3 Faktory výroby a řízení výroby 
 

Při analýze výroby a řízení výroby by měl management podniku zkoumat zejména následující 

faktory neboli kritéria, která určují vývoj v dané oblasti: 

• úroveň výrobních nákladů ve srovnání s náklady konkurence, 

• dostatečnost výrobních kapacit z hlediska uspokojování tržní poptávky, 

• flexibilita výroby z hlediska požadavků zákazníků, 

• spolehlivost a stabilita výrobních systémů, 

• hospodárnost a účinnost využití výrobního zařízení, 

• hospodárnost využití energií surovin a polotovarů, 

• dostupnost energií, surovin a polotovarů, výrobních zařízení a nářadí, 

• umístění vnitropodnikových jednotek, 

• hospodárnost a účinnost systému řízení zásob, 

• hospodárnost a účinnost procesu řízení výroby včetně řízení kvality, 

• hospodárnost a účinnost technické obsluhy výroby[4]. 
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V minulosti jednoznačně převládal názor, prosazující efektivnost ekonomiky velkého rozsahu 

(economies of scale), který předpokládá velký rozsah výroby snižující jednotkové náklady. 

Rovněž se dá říci, že v současné době probíhá trend zkracování životního cyklu výrobků. 

 

3.4 Faktory podnikových a pracovních zdrojů 
 

Součástí analýzy musí být nutně i analýza podnikových a pracovních zdrojů. Ta představuje 

vysoce významnou a podstatnou část analýzy celkové. Obecně lze říct, že takový rozbor se dá 

rozdělit do čtyř základních skupin, které mají být zkoumány: 

1. Hmotné zdroje – stroje a zařízení, nemovitosti, dopravní prostředky. 

2. Lidské zdroje – počet kvalifikovaných a zkušených pracovníků, zkušenost manažerů, 

motivace, pracovníci výzkumu a pracovníci jednající se zákazníky. 

3. Finanční zdroje – analýza finančních zdrojů. 

4. Nehmotné zdroje – oblast zahrnující technologie, patenty, licence, know-how, 

obchodní tajemství, ochranné známky. 

Mezi výše uvedenými faktory je vhodné zdůraznit především důležitost lidského kapitálu 

podniku, a to z hlediska efektivnosti personální politiky, včetně organizační struktury a řízení 

lidských zdrojů a motivace zaměstnanců.[4]  

 

3.5 Faktory finanční a rozpočtové 
 

Základním účelem finanční analýzy je komplexní posouzení finanční a ekonomické situace 

podniku, a to hned z několika hledisek, přičemž nejdůležitější je zjištění, zda je strategický 

rozvoj podniku z finančního hlediska reálný. Statistický pohled na podnik a jeho strukturu 

představuje bilance neboli rozvaha podniku. Smyslem je získat přehled o majetku (aktivech 

podniku), jeho struktuře a finančním krytí (pasivech podniku). Informace o hospodářském 

výsledku podniku nám poskytne výsledovka.  
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• Ukazatele rentability 

Ukazatelé rentability vyjadřují rentabilitu, tedy ziskovost. Základní ukazatele rentability 

vlastního a celkového kapitálu podniku jsou ROA a ROE. 

Ukazatel ROA (Return On Assets - rentabilita aktiv) se vypočítá jako výsledek hospodaření 

dělený součtem veškerých aktiv. 

ROA = Výsledek hospodaření / Aktiva celkem 

Ukazatel ROE (Return On Equity - rentabilita vlastního kapitálu) se vypočítá jako 

hospodářský výsledek dělený vlastním kapitálem. 

ROE = Výsledek hospodaření / Vlastní kapitál 

BEP analýza je dalším ukazatelem, který udává vztah mezi fixními náklady, variabilními 

náklady a ziskem podniku.  

Bodem zvratu nazýváme množství produkce, při kterém se podnik dostává do zisku. Jde tedy 

o pomocné vodítko, určující jaké množství produkce je vhodné vyrábět, popřípadě nabízet. 

Bod zvratu je v podstatě takový stav, kdy se celkové tržby rovnají celkovým nákladům. 
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Obrázek č. 5: Bod zvratu 

 

Mezi další ukazatele, které jsou popsány v ekonomických odborných literaturách, patří např.: 

• Ukazatele zadluženosti 

• Ukazatele aktivity  

• Ukazatele platební schopnosti 

• Ukazatel celkové likvidity 

• Rentabilita tržeb 
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4 SWOT analýza 
 

SWOT analýza je velmi užitečný nástroj pro finanční řízení a plánování a je důležitým 

doplňkem finanční analýzy. SWOT analýzu je možné definovat na základě dílčích analýz,  

po stanovení silných a slabých stránek podniku, příležitostí a hrozeb na trhu.  

 

4.1  Cíle SWOT analýzy a její části 
 

V podnikové praxi se SWOT analýza používá jako nástroj pro syntézu výstupů řady dílčích 

analýz, které jsou v rámci strategické analýzy prováděny. SWOT analýzu dělíme do čtyř částí: 

• S = Strenghts = Silné stránky – kladný vliv vnitřního prostředí 

• W = Weaknesses = Slabé stránky – záporný vliv vnitřního prostředí 

• O = Opportunities = Příležitosti – kladný vliv vnějšího prostředí  

• T = Threats = Hrozby – záporný vliv vnějšího prostředí 

 kladný vliv záporný vliv 

vnitřní prostředí S W 

vnější prostředí O T 

 

Silné stránky: jde o takové faktory, díky kterým má podnik silnou pozici na trhu, např. silná 

značka, špičková technologie. 

Slabé stránky: jsou přesným opakem silných stránek, podnik je v něčem slabý, např. nejisté 

příjmy v budoucnu, malé finanční zdroje, vysoké náklady. 

Příležitosti: představují možnosti, s jejichž realizací stoupají vyhlídky na růst či lepší využití 

disponibilních zdrojů, např. vysoká poptávka, rozvoj nových technologií. 

Hrozby: nepříznivá situace či změna v podnikovém okolí znamenající překážky pro činnost, 

např. vstup nové konkurence, preference zákazníků.[5]  
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Všechny tyto faktory je třeba posuzovat ve vzájemných souvislostech, nemůžeme je sledovat 

odděleně. Důležité je sledování silných a slabých stránek s jejich strategickým dosahem  

ve vztahu k příležitostem a hrozbám, jak ukazuje níže uvedená tabulka: 

 Přednosti (S) Nedostatky (W) 

Příležitosti (O) Situace SO (maxi-maxi) Situace WO (mini-maxi) 

Hrozby (T) Situace ST (maxi-mini) Situace WT (mini-mini) 

   

Situace SO – strategie: maxi – maxi 

Situace se týká podniku, ve kterém převládají přednosti nad nedostatky a v jehož okolí  

se vyskytuje více příležitostí než hrozeb. Příkladem může být podnik, který využije špičkovou 

technologii, velký výrobní potenciál. 

Situace WO – strategie: mini – maxi 

Zde se setkáváme se situací, kdy jsou silné stránky podniku podrobeny nepřízni okolí. 

Strategie by měla být založena na minimalizaci nedostatků a následném dosažení 

maximálního počtu příležitostí. 

Situace ST – strategie: maxi – mini 

V této situaci se nachází podnik, který má převahu předností nad nedostatky, ale v jeho okolí 

převládají hrozby nad příležitostmi. Odpovídající strategií je pak snaha o maximální využití 

předností pro minimalizaci identifikovaných hrozeb. 

Situace WT – strategie: mini – mini 

Ukazuje podnik v takové situaci, kdy u něj převažuji slabé stránky a současně se v okolí 

vyskytuje mnoho rizikových faktorů. Strategií takového podniku bude snaha o snížení 

nákladů a zvýšení jakosti výrobků. Takový podnik může být i přímo ohrožen likvidací.[1] 

 

Dominantním cílem SWOT analýzy je provedení strukturované analýzy odkrývající faktory 

relevantní pro formulaci strategie. Hlavní změny v okolí podniku nejsou ve SWOT analýze 

rozděleny předem na hrozby a příležitosti, neboť tento charakter může vyplynout teprve 
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z jejich posouzení v kontextu silných a slabých stránek podniku. Současně je nezbytné 

zvažovat, do jaké míry jsou silné a slabé stránky způsobilé vyrovnat se s hlavními změnami, 

které se odehrají v jeho vnějším okolí.[1] 

Na základě SWOT analýzy určuje podnik své priority ve strategickém rozhodování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35 

 

5 Charakteristika podniku  
 

V praktické části bude na základě komplexní analýzy okolí podniku a analýzy vnitřního 

prostředí sestavena SWOT analýza a na základě zjištěných poznatků bude navržena optimální 

strategie řízení řešeného podniku do budoucna směřující ke zvýšení jeho 

konkurenceschopnosti. 

 

5.1 Základní informace   
 

Obchodní název:         VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. 

Sídlo:                        Teslova 2, Ostrava-Přívoz, PSČ 702 66 

Právní forma:           Společnost s ručením omezeným 

IČ:                         43965865 

DIČ:                         CZ43965865 

Web:             www.vytahyostrava.cz 

 

Rozhodující předmět podnikání:       

Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, servis, kontroly a revize vyhrazených 

zdvihacích zařízení. 

Datum vzniku společnosti: 16. 12. 1991   

Společnost registrována: v OR u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 2453 

Statutární orgán: 

Jednatelé:      Bok Jiří, Glac Oto. 

Struktura zaměstnanců:  

Celkem k 31. 12. 2010:  143 osob 

Z toho:  Montáže: 24 osob, Servis: 34 osob, Výroba: 42 osob, Technici: 15 osob,  

Sklad: 10 osob, Ostatní: 18 osob. 
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Podíly v jiných firmách: 

U firmy VÝTAHY MORAVIA CZ, spol. s r.o. - 62% ze základního kapitálu ve výši 

500.000,- Kč. 

Firma Výtahy Moravia CZ, spol. s r. o. působí na trhu úspěšně. Výše vlastního kapitálu  

i finanční situace firmy je stabilní.  

U slovenské firmy ELVYT spol. s r.o. - 15% ze základního kapitálu 6.640 EUR. 

Reálná hodnota tohoto podílu je 1.129.000,- Kč.  

U firmy Výtahy Opava s.r.o. - 100% ze základního kapitálu ve výši 300.000,- Kč. 

Firma VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. koupila společnost Výtahy Opava s.r.o. v roce 2010 

od stávajících vlastníků za 7.950.000,- Kč a pojala ji jako svou dceřinou společnost s podílem 

ve výši 100%.  

Historie firmy: 

Vznik firmy VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. se datuje do prosince roku 1991, nicméně 

kořeny sahají mnohem hlouběji do minulosti. Již od roku 1947 fungovala totiž v Ostravě  

a následně pak v celém severomoravském regionu speciální firma na výrobu, instalaci a servis 

tehdejších výtahů. Tento podnik vykonával svou činnost v různých podobách, názvech  

a za podmínek poplatných době.  Současná firma, VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o., 

navazuje právě na tradice a kvalitu tohoto subjektu.  

  

5.2 Organizační struktura 
 

V níže dokládaném schématu je uvedena organizační struktura společnosti VÝTAHY 

OSTRAVA spol. s r.o., ze které je patrná firemní hierarchie a s tím související pracovní 

povinnosti a plnění úkolů na úrovni jednotlivých úseků. 
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Tabulka č. 4: Organizační struktura 

 

5.3 Charakteristika produktů  
 

Předmětem podnikání společnosti je poskytování komplexních služeb v oblasti projektování, 

výroby, montáže a následného záručního a pozáručního servisu všech typů výtahů, nákladních 

plošin, plošin pro přepravu imobilních osob, eskalátorů, pohyblivých chodníků a dalších 

zdvihacích zařízení. 

ŘEDITEL  

SPOLEČNOSTI 

VALNÁ 

HROMADA 

SEKRETARIÁT 

PŘEDSTAVITEL MANAGEMENTU PRO 
QMS 

REALIZAČNÍ 
ÚSEK 

 

MONTÁŽE 

 

SERVIS 

 

DISPEČINK 

 

STŘEDISKO 
OSTRAVA 

 

STŘEDISKO 
ZÁBŘEH 

 

STŘEDISKO 
PORUBA 

 

ÚČTÁRNY 

     

EKONOMICKÝ 
ÚSEK 

PERSONÁLNÍ 
AGENDA 
+ARCHÍV 

VÝROBNÍ 
ÚSEK 

VÝROBNĚ 
TECHNICKÉ 
ODDĚLENÍ, 
PODPORA 
VÝROBY 

VÝROBA 

 

TECHNICÝ 
ÚSEK 

TECHNICKÉ 
ODDĚLENÍ 

PROJEKCE A 
KONSTRUKCE  

ODDĚLENÍ 
ŘÍZENÍ  

 

OBCHODNÍ 
ÚSEK 

OBCHOD 

 

POVRCHOVÉ 
ÚPRAVY  

PŘEDSTAVITEL MANAGEMENTU PRO 
BOZP 

ASISTENT 

TECHNOLOG. 
PŘÍPRAVA 

KOOPERAČNÍ 
ČINNOSTI 

 

EXPEDICE   

HOSPODÁŘSKÁ 
SPRÁVA 

REKLAMACE  

PŘEDSTAVITEL MANAGEMENTU PRO 
EMS  

ZÁSOBOVÁNÍ 

SKLADY  
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Využití integrovaného organizačního systému umožňuje firmě flexibilně reagovat na různé 

podmínky a požadavky trhu, protože pro úspěšnost podnikání na tomto specifickém trhu  

je nutností vycházet zákazníkům maximálně vstříc, s tím, že pracovníci především 

technického úseku musejí být připraveni na základě potřeb a požadavků poptávky nabídnout 

optimální řešení pro danou zakázku. Tento přístup je analogický jak pro výrobu, tak i pro 

poskytování služeb, ať již jde o služby realizační (montáže) či servisní (tyto jsou vždy 

následné a vycházejí z české legislativy, protože servis výtahů je ze zákona povinný, nicméně 

zákazník si pro tuto činnost může vybrat jakoukoliv firmu působící v této oblasti na trhu, není 

tedy vázán tím, že by si musel vybrat toho, kdo mu výtah dodá a namontuje). Zákazník  

si přirozeně také volí rozsah těchto služeb, a to od těch základních až po komplexní převzetí 

péče a tedy i zodpovědnosti, které plynou z provozování daného konkrétního zařízení. 
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6 Analýza obecného okolí podniku  
 

Opět pomocí PEST analýzy se provede vyhodnocení makrookolí, v němž se firma pohybuje. 

     

6.1 Ekonomický sektor  
 

Struktura podnikání v Moravskoslezském kraji se za posledních více než 20 let rozvoje 

podnikání ve volném tržním prostředí výrazně změnila. Průmyslová výroba zaměřená 

výhradně do sfér těžkého průmyslu byla utlumena a v kraji dnes existuje celá řada firem 

zabývajících se jak špičkovými technologiemi a hi-tech produkty, tak tradičními řemeslnými 

obory. 

Firma Výtahy Ostrava spol. s r.o. podniká v Ostravském regionu, ve kterém se celková 

ekonomická situace dostává v poslední době do recese. Oproti této skutečnosti však stojí fakt, 

že Moravskoslezský kraj má v oblasti podnikání do budoucna ty nejlepší předpoklady svého 

rozvoje. Mezi ně patří např. strategická poloha kraje v pomyslném trojúhelníku mezi Polskem 

a Slovenskem, výborná výchozí pozice pro dopravní vazby směrem do východní Evropy, 

výrobní areály, kvalitní technická infrastruktura, spolehlivá a technicky erudovaná pracovní 

síla, kvalitní střední i vysoké školství. 

Taktéž MSP v Česku hodnotí svou ekonomickou situaci v posledním půlroce nejlépe  

za poslední tři roky, zlepšování hodnocení jejich ekonomické situace se však pomalu 

zastavuje. Podle zatím posledního průzkumu ze září 2011 celkem 36,7 % firem uvedlo,  

že jejich celková ekonomická situace byla v prvním pololetí roku 2011 příznivější, než byla  

v předchozím období. Při průzkumu v únoru roku 2011, kdy podniky srovnávaly svou situaci 

za druhé pololetí roku 2010 s předchozím obdobím, nahlásilo pozitivní změnu 35,3 % 

podniků:[9] 
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Hodnocení ekonomické situace - počet firem v % 

 IX. 2008 II. 2009 IX. 2009 II. 2010 IX. 2010 II. 2011 IX. 2011 
Příznivější 54,9 26,4 11,7 19,5 32,4 35,3 36,7 
Stejná 36,0 34,3 32,0 38,4 34,9 34,3 35,3 
Horší 9,1 39,3 56,3 42,1 32,7 30,4 28 
Hodnocení očekávané ekonomické situace - počet firem v % 

Hodnocení/období IX. 2008 II. 2009 IX. 2009 II. 2010 IX. 2010 II. 2011 IX. 2011 

Příznivější 42,2 10,2 28,5 21,2 35,9 28,4 30,6 
Stejná 37,2 27,7 42,3 46,3 40,3 46,5 45,1 
Horší 20,6 62,1 29,2 32,5 23,8 25,1 24,3 
Tabulka č. 5: Průzkum malých a středních podniků, zdroj: průzkum Barometr Hospodářské komory ČR 

Dále je nutno se zaměřit také na další ekonomické ukazatele, k nimž patří: 

• HDP - výkonnost regionálního HDP v roce 2010 byla o 2,9 % vyšší než v roce 2009, 

• Inflace - průměrná míra inflace v ČR v roce 2011 dosáhla výše 1,9 %. 

 

6.2 Vládní sektor  
 

V oblasti fiskální politiky je prioritou vlády ČR co nejefektivnější výběr daní, a to pomocí 

nástrojů diskrečních opatření nebo pomocí vestavěných stabilizátorů, jakým  

je např. progresivní daň z příjmu. Po posledních volbách však došlo k úpravám daňových 

sazeb, které nutí firmy k jiným opatřením. Především dochází k přesunu mnoha firem  

do tzv. daňových rájů (v odborné literatuře uváděné jako „offshore investment centres“),  

v nichž důchody a majetek podléhají nízkým daním, takže držba aktiv je v nich mimořádně 

výhodná, i při provádění finančních a obchodních transakcí. Obava ze zvyšování daní, nejistá 

politická situace v zemi a stále se měnící zákony jsou právě těmi důvody, které nutí stále více 

tuzemských podnikatelů přemísťovat sídla svých firem do daňových rájů. Tento přístup však 

není případem v této práci analyzované společnosti. Protiváhou k výše uvedenému jsou 

dotace a veřejné zakázky státu, kraje a obcí. V Moravskoslezském kraji se každoročně 

vyhlašují dotační programy, které mají různé cíle a v rámci nichž si může potenciální 

příjemce požádat o finanční dotaci na svůj konkrétní projekt. Podnik VÝTAHY OSTRAVA 

spol. s r. o. se snaží využít možností čerpat prostředky i z těchto dotačních fondů. V současné 
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době ve firmě probíhá několik projektů, ať již ve fázi přípravy, realizace nebo následného 

monitoringu již ukončených projektů. A společnost hodlá jít tímto směrem i nadále. 

 

6.3 Technologický sektor  
 

V oblasti jako výroba a servis výtahů je technologický sektor naprosto stěžejní. Proto výše 

naznačený přístup společnosti k dotacím se týká právě výrobních technologií. Firma úspěšně 

zvládá zpracování náročných dotačních projektů a díky nim může svou technologickou 

vybavenost zdokonalovat. Např. v rámci dotačního projektu SROP byla v roce 2006 

postavena nová hala a komaxitovna a současně přidruženým projektem byla tato nová 

nemovitost rovněž i vybavena potřebnými technologiemi. V létě roku 2011 firma zdárně 

dokončila další dotační projekt, nyní v rámci operačního programu podnikání a inovace, 

konkrétně program Rozvoj. Na základě tohoto projektu společnost dovybavila svá aktiva 

potřebnými technologiemi, aby mohla úspěšně zvládnout o rok dříve nastartovaný proces 

týkající se inovativní výroby čtyřpanelových výtahových dveří. V současné době má firma 

rozpracováno několik dalších dotačních projektů. 

Společnost VÝTAHY OSTRAVA spol. s r. o. má vše potřebné zvládnuté i v oblasti norem 

ISO. Získaná certifikace kvality ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 a ISO 18001:2008 svědčí  

o důsledném dodržování technologických postupů, které splňují i přísné mezinárodní normy. 

Je rovněž držitelem certifikátu OHSAS 18001:1999, který zabezpečuje, že firma dbá podle 

norem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Dalšími certifikáty, které podnik vlastní, jsou certifikáty opravňující vyvážet výrobky  

do Litvy (od roku 1998) a od roku 2001 také na trhy Ruska a Běloruska. 

 

6.4 Sociální a demografický sektor  
 

V okolí firmy jsou patrné probíhající sociální změny ve společnosti, které souvisí především 

s hodnotovými stupnicemi a postoji lidí, coby potencionálních zákazníků, a to u obou 

hlavních větví poptávky po produktech podniku. Jde o revitalizace stávajících bytových domů 
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a realizace novostaveb. V prvním případě jsou zákazníky podniku především různá bytová 

družstva a společenství vlastníků bytových jednotek, v případě druhém jde o stavební firmy.  

Vliv na poptávku má rovněž životní úroveň, která vzhledem k minulosti Ostravského regionu 

nesporně vzrostla. Vždyť v letech předešlých region působil především jako centrum těžkého 

průmyslu. Po rozsáhlé restrukturalizaci hospodářství, kterou kraj prošel zejména od 90. let 

minulého století, nastalo období jeho prudkého ekonomického rozvoje, díky němuž zdejší 

obyvatelé našli široké možnosti pracovního uplatnění. Nicméně i přes uvedené změny stále 

převládá zaměstnanost v odvětvích s nízkou přidanou hodnotou, protože malé a střední 

podnikaní v našem regionu tvoří pořád malé procento. 
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7 Analýza oborového okolí podniku  
 

7.1 Zákazníci  
 

Ve všech oblastech podnikání je pro úspěšný rozvoj podnikatelských aktivit každého subjektu 

nutné vědět, „kdo je mým zákazníkem?“.  Vzhledem k tomu, že firma VÝTAHY OSTRAVA 

spol. s r.o. působí v oblastech několika tržních segmentů a tím uspokojuje potřeby širokého 

spektra zákazníků, je nezbytné se na tyto segmenty podrobněji zaměřit. Nabídku firmy lze 

rozdělit na tři základní větve. Jde o: 

1. výrobu a montáž výtahů, 

2. prodej výtahů a výtahových komponentů, 

3. poskytování servisu.  

Vyrobit a namontovat výtah lze jak pro bytové družstvo, tak pro stavební firmu. Prodat jistý 

výtahový komponent však lze pouze jiné výtahové firmě, což znamená uspět u zákazníků 

v oblasti úzce specifickém trhu. Pro zjištění procentuální poměrové analýzy zákazníků firmy 

je nutno vycházet z ukazatelů tržeb u jednotlivých těchto zákazníků. Tím dospějeme  

ke zjištěním, že zákazníky společnosti VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. za období let 2008 

až 2010 byla z 60% různá bytová a stavební bytová družstva (BD, SBD) a společenství 

vlastníků jednotek (SVJ), z 20% jiné výtahové firmy, z 15% stavební firmy a z 5% ostatní 

subjekty. 

Zákaznický segment Podíl na tržbách v období let 2008-2010 

Správa a údržba nemovitostí  
(SBD, BD, SVJ apod.)  

61,20% 

Výtahové firmy 18,50% 

Stavební firmy 16,10% 

Ostatní subjekty 4,20% 

Tabulka č. 6: Struktura zákazníků firmy VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. 

Snaha zákazníky plně uspokojovat a vycházet vstříc jejich potřebám klade vysoké nároky  

na řízení výroby, schopnost pružně reagovat na jejich individuální potřeby, což znamená 

průběžnou inovaci výrobních postupů a výrobkových řad. Firma založila budování 

zákaznického portfolia na výrobě zdvihacího a manipulačního zařízení s tím, že je 
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zákazníkům schopna nabídnout komplexní sortiment služeb v dané oblasti – je schopna výtah 

vyprojektovat, vyrobit, namontovat a následně poskytovat komplexní servis. Cílem je 

schopnost uspokojit všechny požadavky zákazníků v dané oblasti tak, aby neměli sebemenší 

důvod oslovovat konkurenční firmy. Rovněž zavádění nových výrobků do sortimentu 

společnosti je dáno na základě požadavků trhu a následně, po zvládnutí nezbytného procesu 

výzkumu a vývoje, jsou tyto nové výrobky nabízeny jednotlivým zákazníkům. 

Produkty a služby řešeného podniku nacházejí široký odbyt především u subjektů 

zabývajících se správou a údržbou objektů a nemovitostí, jakými jsou bytová družstva  

či společenství vlastníků jednotek, ale zanedbatelnou není ani obchodní spolupráce  

se stavebními společnostmi při realizacích novostaveb, či s ostatními výtahovými firmami, 

kterým VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. dodávají mimo komponentů drobnějšího charakteru 

rámy výtahových klecí, výtahové kabiny, dveře různých typů, výtahové stroje atp. Průměrná 

doba obchodního vztahu s klíčovými odběrateli je 24 měsíců a více. I s ostatními zákazníky, 

kteří doplňují celkový počet jejich odběratelů, se firma zabývá a nezatlačuje vztahy s nimi  

do pozadí (sem patří orgány státní správy a samosprávy, příspěvkové organizace atp.) 

Následující tabulka znázorňuje stručný přehled hlavních odběratelů společnosti  

a procentuální i korunový objem jejich zakázek v posledních pěti letech: 

 2007  2008  2009  2010  2011  
Přehled odběratelů % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč 

AZ Výtahy CZ 2,77 6716 3,33 7726 3,69 8543 4,14 10429 4,44 11328 

Cenok Výtahy 2,27 5504 2,4 5569 0,58 1343 0,42 1058 0,23 587 

Elvyt s.r.o. 4,61 11177 2,97 6891 1,29 2987 0,5 1260 0,2 510 

OSBD Kopřivnice 11,58 28076 10,26 23806 9,18 21254 8,7 21915 8,6 21942 

Rozvoj stavební 
družstvo 3,77 9141 1,56 3620 0,05 116 0,02 50 0 0 

RPG Služby 3,81 9238 14,13 32785 20,88 48342 22,3 56173 21,8 55620 

SBD Hlubina 0 0 2,17 5035 2,25 5209 2,31 5819 2,4 6123 

SBD Nová Huť 4,85 11759 5,86 13597 6,12 14169 6,77 17053 6,53 16660 
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SBD Vítkovice 3,71 8995 4,94 11462 11,22 25977 11,5 28968 11,9 30361 

Unistav a.s. 1,49 3613 3,45 8005 0,05 115 0,04 101 0 0 

Výtahy Moravia 7,57 18354 5,54 12854 5,16 11947 5 12595 5,2 13367 

Další odběratelé 30,31 73488 19,5 44200 21,53 35956 17,3 38540 16,7 42608 

Ostatní (drobní) 
odběratelé 23,26 56395 24,34 56474 18 55566 23 57935 22 56130 

Tabulka č. 7: Přehled odběratelů firmy VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. 

 

Společnost VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. se snaží o rozšíření okruhu zákazníků také tím, 

že provádí šetření trhu pomocí primárního výzkumu formou osobního dotazování, tištěnými 

inzeráty, jednáním se stávajícími i potenciálními zákazníky v oboru výtahů, doprovodných 

služeb a servisu. Zajímá se také o návrhy, nová přání a potřeby svých klientů, aby na ně 

mohla rychle a pružně reagovat. 

 

7.2 Dodavatelé 

Správně zvolený mechanismus zásobování je z pohledu výrobního podniku důležitou 

podmínkou k jeho úspěšnému fungování, přičemž je nutný rozbor i na této straně vstupů, 

neboť vybraní dodavatelé musejí být kvalitní a spolehliví. Chceme-li mít štíhlé zásoby před 

výrobou, tak jednoznačně musíme mít spolehlivé dodavatele a musíme je mít v dosahu. Níže 

uvedená tabulka zobrazuje dodavatele, které si ke spolupráci vybrala řešená firma. Dodávky 

od jednotlivých dodavatelů jsou vyčísleny v procentech i v korunových objemech opět  

za posledních pět let: 

  2007   2008   2009   2010   2011   

Přehled dodavatelů % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč 

Amsoft s.r.o. 13,99 21356 14,63 19623 12,8 14979 13,6 17452 14,9 21447 

ATA Engineering  4,65 7100 5,02 6732 4,7 5500 5 6416 5,3 7629 

Baude Kabeltech 1,47 2247 1,32 1813 1,04 1218 1 1283 1,2 1727 

Ferona a.s. 4,7 7174 3,15 4223 2,08 2432 2,3 2951 2,5 3598 
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Global Elevators 0,67 1030 1,53 2053 1,54 1802 1,6 2053 1,67 2403 

Global Lift 1,41 2146 0,85 1138 0,09 101 0,05 64 0 0 

Habura René 1,53 2341 1,23 1648 0,52 611 0,1 128 0 0 

IGV Group 2,67 4078 2,07 2775 1,87 2184 1,95 2502 2,2 3166 

Janča Stanislav 1,68 2563 1,04 1398 1,38 1618 1,5 1924 1,7 2447 

Kukura Ondřej 0,71 1076 4,05 5428 5,56 6510 6,2 7956 7 10176 

Lift Instal 0,31 470 1,81 2431 2,05 2398 2,3 2951 2,4 3454 

Moravia Comp. 4,73 7225 4,6 6175 4,53 5300 4,4 5646 4,6 6621 

Marazzi s.r.o. 2,09 3188 2,47 3317 0 0 0,2 256 0,23 331 

Ruchstav AR Bui. 4,73 7215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Strojon s.r.o. 3,85 5884 2,02 2702 2,24 2622 2,5 3208 3,9 5613 

Ostatní (drobní) 
odběratelé 50,82 77603 54,17 72654 59,6 77764 57,3 73530 52,4 75427 

Tabulka č. 8: Přehled dodavatel firmy VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. 

 

7.3 Konkurenti 
 

Pro analýzu konkurence společnosti VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. jsme použili Porterův 

model pěti konkurenčních sil. Z této analýzy vyplynuly následující skutečnosti: 

• Noví konkurenti v oboru - nebyli zaznamenáni, vstup do odvětví má značné bariéry, 

jak finanční, tak i technologické.  

• Hrozba ze strany konkurence substitutů - v Moravskoslezském kraji sice působí 

v oblasti výroby výtahů několik firem, ale nenachází se zde výtahová společnost, která 

by vyráběla např. dveře technologického a parametricky podobného typu. V této 

výrobkové konkurenci zaujímá firma VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. významnou 

pozici tím, že se zaměřila na výrobu čtyřpanelových dveří, čímž se stala jedinou 

firmou s touto specializací v Moravskoslezském kraji. Nejbližší konkurenční firma  

se nachází až v Pardubickém kraji (společnost STROJON). 
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• Smluvní dodavatelské vztahy fungují ve společnosti VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. 

na bázi dlouhodobého charakteru a nepředpokládá se jejich zrušení či jiné výrazné 

narušení.  

• Zákazníci - společnost provedla šetření u současných i potenciálních zákazníků  

se zjištěním, že na trhu je zájem jak o stávající výrobky, tak o ty, které jsou na trh 

uváděné jako inovativní. Tento zájem je jak na trhu tuzemském, tak lze najít odbyt  

i v zahraničí. Díky tomuto zjištění společnost uvažuje o rozšíření v podobě umístění 

pobočky především na Slovensku. Je zřejmé, že specifický trh, ve kterém společnost 

působí, je perspektivní a skýtá možnost pro další růst společnosti. Oblast výroby 

zdvihacího a manipulačního zařízení a služeb s nimi spojenými lze označit za oblast 

specializovanou a specifickou. 

• V případě stávající konkurence lze konstatovat, že se na trhu vyskytuje konkurence 

dvojího druhu - oborová (výtahová) a neoborová. Do konkurence neoborové patří 

firmy, které vyrábějí určité komponenty k výtahovým zařízením, ale nejsou zaměřeny 

na výrobu výtahů. Zatímco konkurence oborová je zaměřená přímo na výrobu výtahů 

a můžeme ji dále členit podle konkrétního produkovaného výrobku. Lze rovněž 

konstatovat, že konkurence oborová je vysoká. Jen v okolí Ostravy působí přibližně 

desítka výtahových firem, např. LIFTCOMP a.s., VÝTAHY CZ, s.r.o., MS VÝTAHY 

spol. s r.o. a nelze nezmínit giganty, kteří v nemalé míře zasahují i do našeho regionu, 

jakými jsou např. Schindler CZ, a.s., KONE, a.s., OTIS a.s.  

Procentuální podíl na trhu jednotlivých velkých konkurentů v České republice: 

• OTIS a.s. - 25% 

• Schindler CZ, a.s. - 20% 

• KONE, a.s. - 20% 

• VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. - 10% 

• VÝTAHY Velké Meziříčí - 10% 

• ostatní - 15%. 
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8 Strategická analýza vnitřního prostředí podniku  
 

8.1 Faktory technologického rozvoje  
 

Sídlem společnosti VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. je Ostrava-Přívoz. Zde jsou situovány 

výrobní i nevýrobní prostory společnosti, jež jsou v jejím vlastnictví. 

Firma má vlastní konstrukční oddělení, které ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava i dalšími 

vývojovými externisty realizovalo řadu významných aktivit a inovací vlastních produktů. 

Jako příklad technologického rozvoje zmiňme vývoj čtyřpanelových výtahových dveřích, 

který byl dokončen v rámci posledních konstrukčních aktivit. Vzhledem ke stávající výrobě 

dvoupanelových teleskopických dveří se jedná o rozšíření sortimentu při co možná největším 

využití komponentů ze současného výrobního programu. Hlavní výhodou čtyřpanelových 

dveří je provedení minimální zástavbové šířky, umožňující instalaci do stávajících úzkých 

šachet a použití pro výtahy s velmi malými přejezdovými prostory nad klecí. Produktové 

konstrukční řešení umožňuje ještě zmenšit zástavbovou šířku oproti konkurenci, aniž  

by to mělo negativní vliv na bezpečnost a spolehlivost funkce dveří. Další z výhod 

technického řešení dveří je umístění samostatného bezpečnostního spínače nouzového 

otevírání dveří ve standardním provedení. Ten vyžadují nové tuzemské bezpečnostní předpisy 

pro výtahy s malými přejezdovými prostory, což umožňuje využití dveří ve větším rozsahu  

a zvýhodňuje firmu před subdodavateli, které tento bezpečnostní prvek nemají. Dalším 

důležitým prvkem je konstrukční řešení čtyřpanelových automatických dveří, které zcela 

splňuje podmínky norem na tuhost, rozevření křídel dveří, bez dalších výjimek a omezení  

po certifikaci. Čtyřpanelové dveře jsou typickým příkladem inovativního produktu, patřícího 

mezi takové, které jsou založeny na velmi propracovaném technickém a technologickém 

procesu. Firma mu věnovala veliké úsilí, byly pořízeny nové technologie, navíc v rámci 

dotačního programu OPPI, takže celý projekt byl zkoumán i nezávislými externími 

odborníky. Čtyřpanelové dveře byly představeny na trhu jako nový výrobek a velmi dobře  

se uchytily, mají velkou konkurenční výhodu, protože - jak již je uvedeno výše - tento 

produkt vyrábí kromě firmy VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. pouze jedna firma v celé 

České republice, a ta se nachází v relativně vzdáleném pardubickém regionu. Díky tomuto 

nerovnoměrnému pokrytí trhu a zvyšující se poptávce (nejen na trhu tuzemském, ale  

i v zahraničí) po tomto typu dveří má společnost VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. možnost 
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získat na jistou dobu (musíme předpokládat vstup do množiny konkurentů i ze strany 

ostatních subjektů) velký podíl trhu jen sama pro sebe. 

Další výhody nového - inovativního produktu: 

• zvýšena tuhost rámů a křídel, 

• zvýšená odolnost proti vandalům, 

• snížená hlučnost zavírání a otevírání dveří, 

• zlepšení požárně bezpečnostních vlastností, 

• možnost operativních změn rozměrů dveří. 

 

Za účelem přenesení konstrukčních výsledků do výsledného produktu byly firmou vyčleněny 

nové prostory pro tuto realizaci a tyto prostory byly vybaveny potřebným technologickým 

zařízením (viz výše zmíněný dotační program). Zapojení nových technologií do logického 

rámce zvýšilo celkovou kvalitu produktu, snížilo náklady na jednotku produkce a výrazně 

zvýšilo produktivitu práce.  

Podrobněji představený technologický vývoj čtyřpanelových výtahových dveří byl jen 

příkladem technologického rozvoje firmy. Pro úplnost ještě zmiňme současný vývoj v oblasti 

třípanelových dveří, anebo např. vývoj tzv. bezstrojovnových výtahů. Tímto společnost 

deklaruje svou snahu v oblasti vývoje, což je přirozené s ohledem na specifičnost trhu,  

na kterém působí, chce-li být na něm úspěšná. 

8.2 Marketingové a distribuční faktory 
 

Společnost si je vědoma vysoké konkurence, a byť disponuje několika komparativními  

a konkurenčními výhodami, uvědomuje si, že orientace na zákazníka je velice důležitá,  

a to proto, že na trhu působí jiné subjekty, které by jejího zaváhání velice obratně využily.   

Díky specializaci na výrobu zdvihacího a manipulačního zařízení dochází sice k nízkému 

stupni ohrožení firmy ze strany: 

• konkurence, která nevlastní potřebné know-how vznikající často několik let  

a založené na výzkumu a vývoji, 
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• zákazníků, kteří nemají velký prostor pro výběr specificky zaměřených dodavatelů,  

pokud jsou plněny jejich požadavky (kvalita, termín, nízká cena), a nemají zájem 

měnit zavedené a osvědčeně dodavatele, nicméně bez patřičné marketingové činnosti 

by se na tyto předpoklady časem nedalo spoléhat. 

Společnost v rámci svých aktivit poskytuje mj. servis výtahů, které má ve svém portfoliu. 

Jelikož je ze strany EU vyvíjen tlak na rekonstrukce výtahů, které jsou mnohdy ve stavu, 

který z hlediska dnešních mezinárodních norem je nevyhovující, tyto rekonstrukce  

se ve značné míře uskutečňují. Zákazníci jako např. SBD či SVJ vyčleňují prostředky  

na obnovu výtahů, resp. vybavují výtahové šachty svých domů výtahy naprosto novými  

a moderními. Existuje jistý předpoklad, že firma, která provádí servis takového výtahu, bude 

taktéž tuto rekonstrukci provádět. Pokud však se zákazníkem společnost nebude pracovat,  

tzn. udržovat a neustále zlepšovat a zkvalitňovat již stávající vztahy s ním, nemusí zakázku 

dostat a nakonec přijde i o možnost udržovat servis výtahu, neboť servis v tomto případě 

zřejmě převezme ta firma, která rekonstrukci provede. Tyto situace se na výtahovém trhu 

běžně dějí, firmy trpělivě čekají na zaváhání svého konkurenta v oboru, proto je tak důležitá  

a zásadní marketingová práce. Ta obsahuje všechny atributy marketingového mixu  

– specifičnost produktu dávají předpoklady (např. stávající rozměry šachet a schopnost dát  

do ní svůj výtah), prioritní je cena (o tu jde dnes především), místo (je výhodou pro toho, kdo 

má např. blíže sídlo firmy) a nakonec již výše zmíněná komunikace se zákazníkem. 

Kombinace všeho, o čem vypovídá marketingový mix, je zde více než patrná.  

Co se týče distribučních kanálů, těch je celá řada a záleží, z které strany se na ně zaměříme. 

Jsou jiné pro vstupy (vztahy se subdodavateli) a jiné pro výstupy. Pakliže rozebíráme cestu 

k zákazníkovi, řešme zde výstupní distribuční kanály. Cesta k zákazníkovi s produktem, 

jakým je výtah, je jiná než u zboží jiné povahy. Specifičnost je tak velká, není moc 

mezičlánků a jsou v podstatě dvě základní cesty. První, ta u rekonstrukcí, je komunikace 

přímo se zákazníkem (SVJ), anebo přes majitele domů (SBD). Druhá, u novostaveb, jde přes 

stavební firmy, které jsou dodavateli či subdodavateli na konkrétní stavbě. Napříč oběma 

cestami jde spolupráce s jinými výtahovými firmami, které mohou provádět jak rekonstrukce 

či umísťovat výtahy do staveb nových. 

 



 

 

51 

 

8.3   Vymezení tržních segmentů 
 

I přes krizové období poptávka po výtahové technice neklesá tak jako poptávka na jiných 

trzích. Stavebnictví sice zažívá jistý útlum, s čímž je spojen i pokles výroby nových výtahů, 

vláda sice provádí škrty, čímž utlumuje programy jako např. PANEL a snižují s nimi spojené 

rozpočty na rekonstrukce výtahů, ale na druhé straně je zde již zmíněný tlak ze strany EU  

na obnovu výtahů, jsou tady nabídky bank a peněžních ústavů na půjčky na opravy v domech 

a navíc je tady technická stránka věci a nezbytnost zajištění neustálé funkčnosti výtahů, tzn. 

jejich nepřetržitě nutný servis, údržba a dohled. Jinými slovy se na trhu výtahové techniky 

neustále něco děje.  

Tato skutečnost vyloženě štěpí řešený trh na několik dílů (segmentů), ať již toto štěpení 

budeme provádět z hlediska typu produktu či nabízené služby, anebo z hlediska zákazníků, 

kterým je výrobek či činnost s ním spojená nabízena. 

Společnost provádí svá šetření na trhu. Pomocí primárního výzkumu formou osobního 

dotazování, jednáním se stávajícími i potenciálními zákazníky, ale také sekundárně, např. tím, 

že nechává každoročně své stálé zákazníky vyplňovat dotazníky, ve kterých společnost 

zjišťuje spokojenost s kvalitou produktů a služeb, včetně doprovodného servisu. Firma  

se zajímá i o podněty, nová přání a potřeby svých klientů, aby na ně mohla rychle a pružně 

reagovat.  

K segmentaci trhu přispívá také certifikace, protože v mnoha zemích existují směrnice  

a normy, které stanovují parametry a technickou úpravu v tomto oboru. Společnost VÝTAHY 

OSTRAVA spol. s r.o. má různé druhy certifikací, které vyhovují požadavkům na výrobu 

jistého typu produktu. Trh výtahové techniky (celých výtahů, jednotlivých celků  

a komponentů) a služeb dlouhodobě mapují obchodní zástupci společnosti VÝTAHY 

OSTRAVA spol. s r.o. na českém, slovenském, polském a východním trhu. Právě segmentace 

trhu byla využita jako výchozí bod pro účel a smysl této práce, totiž návrh konkrétních 

strategických cílů, aby firma mohla co nejefektivněji v této pro stavebnictví složitější době 

maximálně efektivně využít své zdroje a zaměřit se na ty segmenty trhu, které jí přinesou  

co největší zisky. 
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Byla provedena analýza tržeb dle jednotlivých segmentů trhu na základě rozčlenění zákazníků 

(viz kapitola 7.1), která byla ve spolupráci s obchodním oddělením firmy ještě více 

rozvedena. Poté byly zvoleny odpovídající podklady pro analýzu a tyto byly následně 

zpracovány. Níže uvedená tabulka definuje přesněji tržní segmentaci a velikost 

odpovídajících tržeb ke každému z jednotlivých oddílů. 

 Tabulka č. 9: Tržby - propočty jednotlivých zákaznických segmentů v tis. Kč 

 
    Tabulka č. 10: Tržby – graficky znázorněné propočty jednotlivých zákaznických segmentů 

Segment 
Období 

2009 2010 2009-2010 

Rekonstrukce v našem servisu 61 494 83 426 144 921 

Rekonstrukce SBD 44 109 58 992 103 102 

Rekonstrukce SVJ a malá BD 6 334 13 776 20 111 

Komponenty a výtahy  
pro výtahové firmy 50 391 30 700 81 092 

Nové výtahy pro stavební firmy 33 994 36 599 70 594 

Rekonstrukce ostatní 10 705 7 616 18 321 

Tržby celkem 
 

207 030 231 111 438 142 
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Segment 
Období 

2009 2010 2009-2010 

Rekonstrukce v našem servisu 29,70% 36,10% 33,08% 

Rekonstrukce SBD 21,31% 25,53% 23,53% 

Rekonstrukce SVJ a malá BD 3,06% 5,96% 4,59% 
Komponenty a výtahy pro výtahové 
firmy 24,34% 13,28% 18,51% 

Nové výtahy pro stavební firmy 16,42% 15,84% 16,11% 

Rekonstrukce ostatní 5,17% 3,30% 4,18% 

Tržby celkem 100% 100% 100% 
   Tabulka č. 11: Procentuální poměry tržeb segmentů 

 

8.4   Faktory podnikových a pracovních zdrojů 
 

Společnost VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. má své podnikové zdroje na velice silné úrovni. 

Aktiva, ať již v podobě výrobních hal či do nich pořízených technologií činí nezanedbatelnou 

výši. Nelze opomenout ani vozový park. Financím firma rovněž věnuje náležitou pozornost  

a dokáže je náležitě zhodnotit. Tento faktor je dán tím, že v minulosti dokázala firma své 

zisky vhodně investovat do svého rozvoje a v tomto trendu pokračuje i nyní. Udržuje velice 

dobré vztahy se svou bankou, což potvrzuje skutečnost, že firma je vysoce likvidní. Subjekt 

disponuje nakoupeným hardware a software zařízením v rozsahu cca 800 tis. Kč. V oblasti 

software šlo zejména o pořízení 3D modelovacích programů Autodesk Inventor, či CAD 

software AutoCAD LT (nezbytně důležitých pro konstrukční oddělení).  

Veškeré stroje a zařízení mající charakter dlouhodobého majetku jsou dle zákona o daních 

z příjmů daňově odepisovány po dobu zákonem vymezenou. 

Nyní se blíže zaměřím na tak důležitý zdroj, jakým je lidská síla. Firma dbá na skutečnost, 

aby zaměstnanci byli vysoce kvalifikovanými odborníky ve svých oborech, aby mohli vždy 

fundovaně reagovat na požadavky obchodních partnerů, a to na požadavky jakékoli povahy. 

Samozřejmostí je snaha o to, aby zaměstnanci byli se svým zaměstnáním spokojeni a aby byli 
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rádi, že pracují právě pro společnost VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. Zaměstnavatel  

se snaží odměňovat je s ohledem na vykonanou práci, patřičně je motivovat a stimulovat tak 

jejich aktivitu v rámci odváděné práce pro firmu. 

V oblasti zvyšování kvalifikace firma zajišťuje např.: 

• školení bezpečnosti práce, 

• profesní školení svářečů a školení práce na strojích nutných k výrobě dveří, 

• školení dle vyhlášky č. 50/78 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, 

• základní a rozdílové školení pro montáž a seřízení dveří montážním četám  

a spolupracujícím firmám zajišťujícím montáž výtahů, 

• školení servisu, 

• školení komunikačních dovedností mistra, 

• školení manažerských dovedností mistra. 

 

Na poli vzdělávání zaměstnanců firma úspěšně dokončila v roce 2011 dotační projekt v rámci 

OP LZZ, na základě kterého v časovém horizontu 18 měsíců došlo k proškolení na technické 

úrovni (specifičnost výroby), v cizích jazycích, IT dovednostech a v dalších tzv. měkkých 

dovednostech (soft skills). Cílem projektu bylo, aby zaměstnanci získali znalosti, které jim 

umožní osobní rozvoj a růst, prohloubili si kvalifikaci, zvýšili adaptabilitu, posílili osobní 

konkurenceschopnost a udržitelnost zaměstnání a ještě více se stali odborníky ve své profesi. 

Toto všechno vede postupně ke schopnosti uspokojit zákazníka. 

Zaměstnavatel se rovněž snaží o osobní přístup, chce vždy poznat jednotlivé zaměstnance, 

najít jejich nejsilnější stránky i účinné motivační faktory. Pořádá nejrůznější vnitropodnikové 

akce, přičemž si uvědomuje, že setkání takového charakteru prohlubují pracovní i mezilidské 

vztahy. Rovněž se ve firmě myslí na budoucnost zaměstnanců, a proto je jim nabízen 

příspěvek na penzijní připojištění a další benefity (jeden týden dovolené navíc, příspěvek  

na stravování apod.). 
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8.5 Faktory finanční a rozpočtové 
 

Ukazatel Jednotka 2008 2009 2010 

Výkony tis. Kč 239993 255225 276065 

Tržby za prodej tis. Kč 232023 255755 276483 

Export tis. Kč 11216 5653 4458 

Počet pracovníků (přepočtený) osoba 133 139 132 

HV provozní tis. Kč 26790 28517 29591 

Přidaná hodnota tis. Kč 80789 110539 114846 

Spotřeba materiálu a energie tis. Kč 113761 96851 104860 
 Tabulka č. 12:  Vybrané ekonomické ukazatele firmy v tis. Kč 

V tabulce, kterou uvádím výše, jsou uvedená vybrané ekonomické ukazatele za roky 2008 až 

2010, které firmu představují na výnosové i nákladové straně. Podnik hospodaří více než 

dobře, ale nelze podceňovat dopady již zmíněné krize, která již také více či méně (s ohledem 

na segmentaci trhu) dorazila bohužel i do odvětví výtahové techniky.  

Firma plánuje budoucnost dle strategických analýz a ukazatelů rentability, a i když jde často 

s ohledem na celosvětovou ekonomickou situaci o velmi náročný úkon managementu, dají  

se vyvodit hlavní ekonomické cíle firmy. Pod nimi pak dále uvádím tabulku, která pak odráží 

jistou prognózu hospodaření společnosti na několik let dopředu. 

Hlavní ekonomické cíle: 

• ekonomická soběstačnost, 

• přiměřená návratnost investic, 

• zvyšování čistého obratu společnosti, 

• snižování spotřeby materiálových nákladů. 

Výsledky provozu v tis. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Výkony 239993 255225 276065 280593 284871 291397 

Tržby za prodej vlastních výrobků 232023 255755 276483 279530 283651 290719 

Změna stavu vnitropodnikových zásob  7492 1058 1073 850 1000 450 

Aktivace 479 529 655 213 220 228 

Výkonová spotřeba 159204 144687 161219 180011 183843 187751 

Spotřeba materiálu a energie 113761 96851 104860 134096 136863 139751 
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Služby 45443 47836 56359 45915 46980 48000 

Přidaná hodnota 80789 110539 114846 100582 101028 103646 

Osobní náklady 58423 80966 82239 64368 64858 65588 

Mzdové náklady 44484 66887 66462 47053 47200 47600 

Odměny členům spol. 0 0 0 0 0 0 

Náklady na soc. zabezpečení a zdr. pojištění 12852 12814 14602 16145 16468 16798 

Sociální náklady 1088 1265 1275 1170 1190 1190 

Daně a poplatky 170 171 242 230 250 250 

Odpisy DNM, DHM 4835 6071 8542 5889 5149 3945 

Ostatní provozní výnosy 976 1813 3062 5650 5730 5950 

Ostatní provozní náklady 979 1792 2574 5080 5355 5343 

Provozní hospodářský výsledek 26790 28517 29591 30665 31150 34470 

Výnosové úroky 641 507 196 865 1290 1550 

Nákladové úroky 1184 584 332 1207 1003 638 

Ostatní finanční výnosy 1816 141 244 930 1400 1580 

Ostatní finanční náklady 6647 990 816 920 980 1287 

Hospodářský výsledek z fin. operací -5140 -410 -4675 -332 707 1205 

Daň z příjmu za běžnou činnost 3196 5966 4853 5763 6052 6778 

Hospodářský výsledek za běžnou činnost 18453 22141 20064 24570 25805 28897 

Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 0 

Mimořádné náklady 0 0 6 0 0 0 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 0 

Mimořádný hospodářský výsledek  0 0 - 6 0 0 0 

Převod podílu na HV společníkům 0 0 0 0 5000 2000 

Hosp. výsledek za účetní období 18453 22141 20058 24570 20805 26897 

Hosp. výsledek před zdaněním 21649 28107 24911 30333 31857 35675 

Tabulka č. 13: Prognóza hospodaření firmy (2008 až 2010 skutečnost, 2011 až 2013 předpověď) 

 

Informace získané z těchto prognóz mohou napomoci v kalkulacích vývoje odvětví, zakázek  

a dalších plánů, nicméně často zasáhne určitý faktor, který může předpověď narušit. S jistými 

dopady světové krize je počítáno, ale dalších faktorů je celá řada - kladných i záporných.  

Jedním z důležitých poměrových ukazatelů je analýza rentability firmy, která je zpracována 

standardními poměrovými ukazateli rentability celkových aktiv ROA a rentability vlastního 

kapitálu ROE. Výpočty a vývoj těchto ukazatelů u společnosti VÝTAHY OSTRAVA  

spol. s r.o. jsem zpracoval do následující tabulky, ve které rovněž uvádím ukazatel rentability 

tržeb, ukazatel kapitalizace a ukazatel celkové likvidity. 
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Sledované období 2008 2009 2010 

EBIT 193932  197415  224268  

ZISK PŘED ZDANĚNÍM 21649  28107  24911  

ROA 11,16% 14,24% 11,11% 
VLASTNÍ KAPITÁL 85146  78946  95389  

ČISTÝ ZISK 18453  22141  20058  

ROE 21,67% 28,05% 21,03% 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 46726  49542  47634  

DLOUHODOBÁ PASIVA 48156  39128  30504  

UKAZATEL KAPITALIZACE 0,97 1,27 1,56 

 OBĚŽNÁ AKTIVA 11213  108025  12728  

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 25339  31008  47758  

UKAZATEL CELKOVÉ 
LIKVIDITY 

442,52% 348,38% 266,51% 

TRŽBY 251905  265297  287436  

ČISTÝ ZISK 18453  22141  20058  

RENTABILITA TŘŽEB 7,33% 8,35% 6,98% 

Tabulka č. 14: Rentabilita ROA, ROE, likvidity, kapitalizace, tržeb v tis. Kč   
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9 SWOT analýza 
 

Cílem SWOT analýzy, kterou jsem u řešeného podniku prováděl, bylo zpracování seznamu 

potencionálních faktorů, které by následně vedly k určení strategické pozice firmy. V tomto 

kroku je nutné uvažovat pouze ty přednosti, nedostatky, příležitosti a hrozby, které mají  

na firmu skutečný vliv. Níže tedy uvádím SWOT analýzu firmy Výtahy Ostrava spol. s r.o., 

která byla vypracována ve spolupráci s jejími klíčovými odborníky. Tato práce byla velmi 

koncepční, prolínala se činnostmi několika úseků firmy a i pro samotné její řešitele byla 

velice inspirující.  

 

9.1  Silné stránky  
 

Silné stránky firmy (Strengths) 

• Zkušená společnost - silné know-how, stabilita a tradice, dobré jméno na trhu. 

• Vlastní výrobní a administrativní prostory s výbornou dopravní obslužností. 

• Ustálený pracovní kolektiv, vysoká odborná úroveň klíčových pracovníků. 

• Dobré osobní vztahy s důležitými zákazníky. 

• Nabídky komplexních služeb a široké spektrum výrobního programu. 

• Stálé portfolio odběratelů.  

• Vysoký počet servisovaných výtahů. 

• Finanční stabilita, platební morálka a likvidita. 

• Pružné řešení reklamací. 

• Úspěšná realizace dotačních projektů. 

  

9.2  Slabé stránky 
 

Slabé stránky firmy (Weaknesses) 

• Vysoká cena z pohledu vnímání zákazníků. 

• Výroba výtahových komponentů (především kabin) přímo z nerezu. 

• Hmotnost výtahových komponentů (vazba na předchozí bod). 
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• Vady a nedodělky při realizacích. 

• Absence samostatného oddělení výzkumu a vývoje. 

• Design - spíše jen cesta dotahování konkurence. 

• Komunikace uvnitř firmy. 

• Propagace výrobků i samotné společnosti. 

 

9.3  Příležitosti  
 

Příležitosti firmy (Opportunities) 

• Velké množství starých výtahů v panelových domech - nutná realizace komplexní 

rekonstrukce. 

• Poptávka po bezstrojovnových výtazích. 

• Výstavba velkých objektů vybavených výtahy i eskalátory. 

• Zájem o partnerství ze strany menších výtahářských firem. 

• Rostoucí potenciál regionu a jeho rozšiřující se infrastruktura. 

• Dostupnost i vzdálenějších regionů prostřednictvím obchodních partnerů. 

• Rozsáhlejší prodej vlastních komponentů výtahovým firmám. 

 

9.4  Hrozby  
 

Hrozby po firmu (Threats) 

• Hospodářská a finanční krize doléhající taktéž do odvětví firmy. 

• Prudká změna cen surovin (krize). 

• Méně kvalitní, ale levná konkurence z východu. 

• Nadnárodní společnosti a jejich rozsáhlé inovační programy + lobby. 

• Prohrané zakázky rekonstrukcí výtahů v našem servisu. 

• Fragmentace trhu (náročnost obsluhy „malých“ zákazníků s velkými náklady např.  

na administrativu).  

• Výběrová řízení - neustálý tlak na snižování cen. Cenová politika konkurence. 

• Vývojová oddělení u konkurenčních firem (nejen u velkých gigantů). 
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• Odliv montážních firem ke konkurenčním společnostem z důvodů výhodnějších 

cenových relací. 

 

Společně s klíčovými zaměstnanci firmy jsme vybrali jednotlivé produkty a služby, které 

firma poskytuje a konkrétně na nich jsme provedli rozbor silných a slabých stránek. Nejde  

o náhodný výběr, jednotlivým produktům a službám jsme rovněž přiřadili body dle priorit 

firmy a očíslovali je dle atraktivity z hlediska trhu. Provedli jsme seřazení dle atraktivity 

jednotlivých zákazníků. Pokud se týče objasnění segmentu rekonstrukce ve vlastním servisu, 

jde v podstatě o stávající zákazníky firmy. Je zde však malý předpoklad pro získání zakázky  

a i když jsou pro podnik velkou prioritou, na trhu nemají takovou atraktivitu jako třeba nová 

obchodní centra (jinými slovy jde o velice specifický segment trhu, nicméně pro výtahové 

firmy nesmírně důležitý). 

Segment Priority firmy 
Seřazení dle 
atraktivity 

Nové výtahy financované z veřejných rozpočtů   9 
Nové výtahy - velké stavby (vysoký počet výtahů)  8 
Eskalátory   10 
Bezstrojovnové výtahy   4 
Rekonstrukce - výtahy z vlastního servisu  mimo 
Rekonstrukce u příspěvkových organizací  7 
Nové výtahy - malé stavby (nízký počet výtahů)  5 
Rekonstrukce u malých bytových družstev, SVJ  6 
Rekonstrukce u stavebních bytových družstev  2 
Rekonstrukce - mimo příspěvkové organizace   11 
Komponenty a výtahy - prodej výtahovým firmám  3 

Tabulka č. 15: Atraktivnost segmentů    

 

9.5  Závěry SWOT analýzy 
 

Vazba mezi SWOT analýzou a cílem firmy. 

Je nezbytné provést prověření analytických poznatků SWOT analýzy a jejích vazeb  

na stanovené cíle. Můžeme využít následující otázky: 
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• Využívají definované cíle identifikované silné stránky? 

• Eliminují definované cíle identifikované slabé stránky? 

• Využívají definované cíle identifikované příležitosti? 

• Reagují definované cíle na identifikované hrozby? 

 

Na základě zjištění vyplývajících ze SWOT analýzy je nezbytné následně: 

• Identifikovat problémové oblasti a dále oblasti, které chce podnik rozvíjet, případně  

je udržet na stávající úrovni. 

• Definovat cílový stav pro dané oblasti. Jde o generování obecných rozvojových cílů, 

které definují, jakého stavu chce firma v daných oblastech dosáhnout. Obecné cíle 

jsou definovány pro dlouhodobý časový horizont. Cíle specifické už lze 

charakterizovat jako cíle nižšího řádu, kterých je nezbytné dosáhnout pro splnění cíle 

obecného. Specifické cíle mohou být stanoveny pro střednědobý nebo krátkodobý 

časový horizont. 

• Stanovit úkoly (opatření), které musí být provedeny pro splnění definovaných cílů. 

 

Zatímco cíle nám charakterizují požadovaný cílový stav, úkoly stanovují, jaké projekty  

a procesy (činnosti) musí být pro dosažení cílů provedeny.  

Firma je subjektem s dlouhou tradicí na trhu, zkušenostmi i zázemím, má jasný podnikatelský 

cíl, zmapovaný trh v oblasti služeb i prodeje produktů a pracuje s jasnými vizemi, jakých 

dalších cílů chce dosáhnout. Má se o co opřít, je finančně stabilní, má veliké portfolio 

servisovaných výtahů, vybudované obchodní vztahy na bázi dodavatelů i odběratelů. Svých 

silných stránek hodlá využívat tak, aby byla na trhu stále úspěšnější. 

Na základě zjištěných slabých stránek analýzy se firma potřebuje zlepšit v těchto pracovních 

cílech: 

• Pracovat s cenou, působit na vstupy tak, aby došlo ke snížení cen u výtahů 

(připomeňme příležitost bezstrojovnových výtahů na trhu) i u služeb s nimi spojených. 

• Výroba kabin a dveří přímo z nerezu v návaznosti na cenu a hmotnost komponentů. 

• Zvýšit kvalitu montážních, zednických a natěračských prací. 
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• Technická řešení nových i rekonstruovaných výtahů, zamyslet se nad účelem  

a smyslem samostatného vývojového oddělení. 

• Zdokonalit design kabin. 

• Zlepšit komunikaci mezi jednotlivými úseky firmy. 

• Vytvořit prostor pro komunikaci se zákazníkem, zlepšit marketing. 

 

9.6  Vize podniku 
 

Dlouhodobým cílem firmy je neustále budovat a rozvíjet tuto ryze českou společnost  

a zvyšovat počet tzv. servisovaných výtahů. Zákazníkovi se pak podnik snaží rovněž 

deklarovat skutečnost, že je výrobcem devadesáti procent všech součástek firmou dodávaných 

výtahů, což znamená, že zákazník tak má naprostou jistotu, že tyto české díly od českého 

výrobce má nyní k dispozici a bude je mít k dispozici třeba i za dalších dvacet let. 

Dále chce firma pokračovat v naplňování skutečnosti, že vyrábí kvalitní výtahy, které jsou 

hezké na pohled a naprosto vyhovující z hlediska funkčnosti. Vizí je zlepšit své služby 

především na úrovni realizací zakázek, snižovat procento vad a nedodělků. Co se týče služeb 

na poli servisu, pak tyto služby rozšiřovat a provádět je tak, aby zákazníci chtěli mít svůj 

výtah v servise právě u společnosti VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. 

Pro firmu jsou důležití všichni zákazníci, ale je jasné, že někteří jsou prioritní, např. ti, co jsou 

v našem regionu. Neznamená to však, že by se firma bránila jisté expanzi i mimo něj, třeba  

až za hranice státu. A nová jednání obchodních zástupců firmy naznačují, že tyto příležitosti 

zde existují. Co se týče stability jakékoli povahy, z té všechno vychází. Majitelé firmy dbají 

na investice do svých aktiv, využívají dotačních projektů a hodlají jít touto cestou i nadále.  

Již dnes je velice silnou společností s českými kořeny klíčovými odborníky. 

V prestižním hodnocení firem „Štiky českého byznysu“, které každoročně uděluje Asociace 

malých a středních podniků a živnostníků v ČR, získala tato společnost v roce 2010 

v Moravskoslezském kraji prvenství a zároveň se umístila na 9. místě v žebříčku 100 nejlépe 

hodnocených firem v České republice 
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9.7  Návrh konkrétních strategických cílů 
 

Zapracování na vývoji výtahů bez strojovny vypovídá o tom, jak firma transformuje své 

analýzy do praxe. Konečně i s tímto typem výtahů proráží na trhu. Jde  

o výtah, který se umísťuje do objektů, kde na tuto strojovnu není dostatek místa, nebo kde 

nebyla stavebním projektantem strojovna projektována. Na tomto jediném segmentu trhu 

firma zatím zaostávala za nadnárodními výtahovými společnostmi. Zapojila proto do vývoje 

několik dalších specialistů a podařilo se jí najít řešení, které je konkurenceschopné jak 

kvalitou, tak i cenou. 

Výsledky této práce se pokusím rovněž přetransformovat do praxe. Firma se již nyní důsledně 

a intenzivně zabývá konceptem výroby kabin přímo z nerezu, protože dosud byly kabiny 

(pokud byl požadavek zákazníka na tuto povrchovou úpravu) železné a nerezem pouze 

opláštěné. Toto všechno vedlo k nárůstu pracnosti a potažmo i ceny, ale také hmotnosti,  

což mělo negativní dopad při realizacích (montážích) zakázek a následně i na spotřebě 

elektrické energie. Vzhledem k neustále postupujícímu vývoji je třeba začít dělat výtahové 

kabiny přímo z nerezu. 

Jednoznačnou nezbytností je tlak na kvalitně provedené práce při montážích. Vady  

a nedodělky velice kazí jméno jinak velmi významné společnosti. Příslušní pracovníci  

již získali pokyny od vedení firmy, spočívající ve zdůraznění nezbytnosti vyvíjení tlaku  

na montéry firmy i na subdodavatelské firmy, aby k tomuto nešvaru nedocházelo. Brzy  

by se měla projevit jejich přínosnost. Jde totiž o oblast, kterou nelze opomíjet, protože 

zákazník je velice pozorný a výsledky realizačních prací jsou vidět jako první.  

Otázkou do budoucna zůstává zřízení samostatného vývojové oddělení v podniku. Vedení 

společnosti si uvědomuje existenci slabších stránek v této oblasti, ale v žádném případě  

to neznamená, že by výzkum podceňovalo. Naopak si je vědomo, že tato oblast by měla být  

v budoucnu nedílnou a nezbytnou součástí výrobní strategie a vyhodnocuje, v jaké míře  

a v jakém rozsahu jej začlení do celkové koncepce své výroby. 

V oblasti designu je důležité najít optimální poměr mezi připraveností firmy nabídnout  

i zajímavé a netradiční řešení např. u interiéru výtahových kabin, které by uvítali zejména 

náročnější zákazníci, a rentabilností nákladů vynaložených podnikem do průzkumu  
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a vývoje v této oblasti. Ne vždy je nutno vymýšlet, co je již vymyšlené a ne vždy se vyplatí 

být na trhu tím, kdo zavede nový prvek.  

V otázce komunikace ve firmě už při zpracovávání jistých prací a následné konzultaci 

s jednotlivými klíčovými pracovníky firmy došlo k tomu, že si tito pracovníci z různých 

úseků vyměňovali názory a začali rozebírat věci, k nimž se během své každodenní činnosti 

nedostali. To mělo obrovský efekt a snad jisté uvědomění si této komunikace povede  

ke zlepšení této nezanedbatelné skutečnosti. Fungující předávání informací je bezesporu 

jedním ze stěžejních prvků v každé prosperující firmě. 

Oblast, ve které se firma musí ne plošně, nýbrž účelně zdokonalit, je propagace svého jména  

a marketing obecně. Zde zatím není příliš aktivní, což je určitě na škodu. Ale je třeba vzít 

v úvahu skutečnost, že marketing pro tak specifický trh musí být také specifický. Reklama 

v médiích nemusí být zdaleka tak účinná, jako práce s klíčovými zákazníky, např. jejich 

pozvání do sídla firmy, provedení po výrobních halách, příp. také správně vedená prezentace 

produktů firmy na různých veletrzích či výstavách apod.  

V kapitole Příležitosti jsem vymezil a graficky znázornil tržní segmenty z daného úhlu 

pohledu. Poté, co jsme ve firmě ve spolupráci s příslušnými klíčovými pracovníky analýzu 

provedli, byla tato analýza předložena vedení společnosti. Je nasnadě, že pro společnost jsou 

rekonstrukce výtahů velice důležitým tržním segmentem, naprosto specifickým, a že je nutno 

jim věnovat nemalou pozornost. Obchodní zástupci ve spolupráci s vedením servisního úseku 

musejí vynaložit maximální úsilí, aby zakázky na rekonstrukce výtahů byly získány.  

Důležitá je rovněž spolupráce se stavebními bytovými družstvy, zmiňme SBD Vítkovice, 

SBD Nová huť, SBD Hlubina, SBD Rozvoj, ale třeba i giganta jakým je společnost RPG. Zde 

se nabízí obrovský potenciál a možnost získání dalších zakázek, tyto subjekty vlastní vysoký 

počet bytových domů, přičemž zdaleka ne ve všech jezdí již rekonstruované výtahy a dnes 

dokonce potřebují rekonstrukci či generální opravu i ty, které už rekonstrukcí v minulosti 

jednou prošly. 

Vedení firmy hodlá výrazněji posílit svou činnost ve vazbě na prodej výtahů a výtahových 

komponentů, resp. touto cestou již jde. Uvědomuje si i tady existující nemalý potenciál. 
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Dodávky nových výtahů mají také svá specifika. Každá firma, která chce v oblasti výtahů 

něco znamenat, nemůže novostavby ignorovat, ale ne pro každou je soutěživost na tomto 

tržním poli reálná. Společnost VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. soutěží i tady, byť nejde 

z pohledu tržeb o majoritní část. Udržení se na stávajících číslech s ohledem na krizi  

a s tím spjatou nejasnou budoucností ve stavebnictví by bylo úspěchem. 

Mezi další výrobní segmenty firmy bych zdůraznil např. eskalátory a jezdící chodníky. 

Z dnešního pohledu jde stále o produkt teprve v počátcích svého rozvoje, ale firma jej 

nezanedbává a má zákazníky, kterým tyto produkty nabízí a kteří je poptávají. Fungující 

vazby se specifickými dodavateli těchto produktů jí to umožňují. Prakticky stále platí,  

že se staví nová velká obchodní centra či jiné komplexy a tam jsou tato zařízení nezbytná. 

Proto jde svým způsobem o takový segment trhu, který odborná literatura zná pod pojmem 

„strategie modrého oceánu…“ 
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Závěr 

Hlavním cílem mé práce bylo provést hodnocení ekonomické výkonnosti a najít směr dalšího 

vývoje firmy na základě strategické analýzy. Celkově lze říci, že firma je podnikem zdravým 

a stabilním. Má tedy dobré předpoklady pro to, aby obstál i po dobu hospodářské krize  

a s ní spojené stagnace v oblasti stavebnictví.  Na základě provedené analýzy ve společnosti 

Výtahy Ostrava spol. s r.o. je třeba říci, že zde pracuje tým lidí, který má společný cíl,  

a tím je pracovat v prosperující firmě. Tento tým se zodpovídá vedení, které je zároveň  

i nejvyšším managementem.  

Výsledky poskytují možnost formulovat kroky pro firmu a hledat východiska pro získání 

příznivého konkurenčního postavení v tomto specifickém odvětví. Možností je zde dostatek. 

Např. vývoj tzv. bezstrojovnových výtahů nebo vývoj v oblasti výtahových komponentů  

ale zcela určitě vývoj a následující výroba čtyřpanelových či třípanelových dveří. Konkurence 

v této oblasti není velká, pomocí technologického vývoje a rozvoje může firma v daném 

sektoru uspět a na základě obchodní strategie si do budoucna zajistit růst tržeb a, budou-li 

příznivé tržní podmínky, snad i zisku.  

Prostřednictvím použitých metod strategické analýzy jsem dospěl k závěru, že konkurenční 

výhodou společnosti jsou osobní vazby managementu na klíčové zákazníky v místě podnikání 

a stávající portfolio servisovaných výtahů. Podnik si zákazníky na těchto tržních segmentech 

musí udržet svou profesionalitou, kdy je nutné maximální pracovní nasazení směrem k těmto 

zákazníkům. Výše uvedené má ruku v ruce efekt v podobě budování si ještě většího jména  

a tedy možnosti přílivu dalších a dalších zákazníků (třeba i na úkor konkurence).  

Efekt a přínos této práce byl zejména v tom, že na základě důkladných rozborů a komunikace 

mezi klíčovými zaměstnanci firmy byly výsledky interpretovány vedení podniku. Po jejich 

dalším posouzení byly na odborné úrovni učiněny příslušné kroky, které by mohly být 

v budoucnu pro firmu přínosem. Mnou provedená analýza ve spojení se spoluprací 

s odborníky společnosti byla pro všechny zúčastněné poučná a inspirující zároveň. 

Vzhledem k tomu, že firma v průběhu vzniku této práce vynaložila vysoké investice  

do technologií (strojního vybavení) a také do rekonstrukce jedné ze svých hal, shledávám zde 

potřebný prostor k nalézání dalších zlepšovacích návrhů. Firma sice zatím samostatné 
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vývojové oddělení nemá, ale vývoji a výzkumu se věnuje neustále, čímž napomáhá ke svému 

dalšímu úspěšnému udržení se a rozšíření na odvětvovém trhu.  

Díky zkušenému managementu zcela jistě dojde i ke zlepšení komunikace mezi úseky uvnitř 

firmy a zdokonalení procesu přenosu informací.  

Nutností je zvýšit úroveň realizačních a navazujících prací. Vedení firmy si je vědomo těsné 

vazby mezi výsledkem montážních prací a dobrým jménem firmy.  

Podnikatelská realita v rámci dnešní dynamické globální ekonomiky si taktéž vyžaduje, jak 

jsem již zmínil v jednom ze svých návrhů konkrétních strategických cílů, aktivní účast 

podniku na výstavách a veletrzích a využití i dalších možností prezentace. V marketingu 

(specifickém) a propagaci by mnou řešený podnik měl zvážit nezbytnost vytvoření kromě 

současné webové domény rovněž internetovou doménu s koncovkou .eu, přičemž je třeba 

klást velký důraz na její kvalitní grafické provedení a celkový moderní design s důrazem  

na neustálou aktualizaci a on-line funkčnost, reagující na aktuální dění.  

Všechny zmiňované atributy přispějí ke zvýšení profesionální úrovně, konkurenceschopnosti 

a celkové stability firmy na současném trhu, potažmo budou dobrým odrazovým můstkem  

do budoucna. 
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ROZVAHA 2008 2009 2010 
AKTIVA CELKEM 158870 157567 174915 

Dlouhodobý majetek 46726 49542 47634 

Dlouhodobý nehmotný majetek 186 115 44 
Software 186 115 44 

Ocenitelná práva 0 0 0 
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek  44403 47606 44989 

Pozemky 3670 3670 3670 
Stavby 33005 31695 30385 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 7728 12241 10180 
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 754 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 

Dlouhodobý finanční majetek 2137 1821 2601 
Podíl v ovládaných a řízených osobách 620 620 1472 

Oběžná aktiva 112130 108025 127280 

Zásoby 35577 33641 31976 

Materiál 21634 22742 22489 
Nedokončená výroba a polotovary 11489 10431 9358 

Výrobky 0 0 0 
Zboží 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na zásoby 2453 467 129 

Dlouhodobé pohledávky 36 0 0 
Pohledávky z obchodních vztahů 36 0 0 

Odložená daňová pohledávka 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 35117 36935 59792 

Pohledávky z obchodních vztahů 30050 32155 59274 
Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 103 

Stát -  daňové pohledávky 3989 4085 18 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 822 426 197 

Dohadné účty aktivní 256 192 163 
Jiné pohledávky 0 76 38 

Krátkodobý finanční majetek 41400 37449 35512 
Peníze  798 823 411 

Účty v bankách 40602 36626 35101 

Časové rozlišení 14 0 2 

Náklady příštích období 14 0 0 
Příjmy příštích období 0 0 2 

Příloha č. 1: Rozvaha podniku - aktiva 
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ROZVAHA 2008 2009 2010 
PASIVA CELKEM 158870 157567 174915 

Vlastní kapitál 85146 78946 95389 

Základní kapitál 4400 4400 4400 
Základní kapitál 4400 4400 4400 

Kapitálové fondy 310 -6 786 
Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 

Rezervní fondy, nedělitelné fondy a ostatní fondy ze zisku 442 442 442 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 442 442 442 
Statutární a ostatní fondy 0 0 0 

Výsledek hospodaření minulých let 61542 51969 70568 
Nerozdělený zisk minulých let 61542 51969 70568 

Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 18453 22141 20058 

Cizí zdroje 73496 70137 78262 

Rezervy 12634 10976 10000 

Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 
Ostatní rezervy 4098 6000 10000 

Dlouhodobé závazky 13456 9238 4742 
Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 

Odložený daňový závazek 1099 1114 1150 

Krátkodobé závazky  25339 31008 47656 

Závazky z obchodních vztahů 12977 9449 12046 
Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 
Závazky k zaměstnancům 92 121 66 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1632 1777 1923 
Stát -  daňové závazky a dotace 683 3343 2471 

Krátkodobé přijaté zálohy 7379 4248 3030 
Dohadné účty pasivní 0 5018 25603 

Jiné závazky 2576 7051 2517 

Bankovní úvěry a výpomoci 22066 18914 15864 

Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 102 

Časové rozlišení 228 8484 1264 

Výdaje příštích období 228 266 1264 
Výnosy příštích období 0 8218 0 

Tabulka č. 2: Rozvaha podniku - pasiva 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2008 2009 2010 
Tržby za prodej zboží 0 0 0 
Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 

Obchodní marže 0 0 0 

Výkony  239993 255225 276065 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 232023 255755 276483 
Změna stavu zásob vlastní činnosti 7492 -1058 -1073 
Aktivace 479 529 655 

Výkonová spotřeba 159204 144687 161219 
Spotřeba materiálu a energie 113761 96851 104860 

Služby 45443 47836 56359 

Přidaná hodnota 80789 110539 114846 

Osobní náklady 58423 80966 82339 
Mzdové náklady 44484 66887 66462 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 12852 12814 14602 
Sociální náklady 1088 1265 1275 

Daně a poplatky 170 171 242 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 4835 6071 8452 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  
a materiálu 8245 7095 4737 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 135 45 113 
Tržby z prodeje materiálu 8110 7049 4625 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 3220 3219 3397 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 9 0 0 

Prodaný materiál 3211 3219 3397 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období -4408 -1290 -3950 
Ostatní provozní výnosy 976 1813 3062 

Ostatní provozní náklady 979 1792 2574 

Provozní výsledek hospodaření 26790 28517 29591 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 234 516 3131 

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 234 516 3131 

Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 
Náklady z finančního majetku 0 0 0 

Výnosové úroky 641 507 196 
Nákladové úroky 1184 584 332 
Ostatní finanční výnosy 1816 141 244 

Ostatní finanční náklady 6647 990 816 

Finanční výsledek hospodaření -5140 -410 -4675 
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Daň z příjmů za běžnou činnost 3196 5966 4853 

splatná 3178 5951 4817 
odložená 18 15 36 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 18453 22141 20064 
Mimořádné výnosy 0 0 0 

Mimořádné náklady 0 0 6 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 
odložená 0 0 0 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 -6 

Výsledek hospodaření za účetní období 18453 22141 20058 

Výsledek hospodaření před zdaněním 21649 28107 24911 

Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztráty 
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     Příloha č. 4: Certifikát ISO 2001:2009 
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    Příloha č. 5: Certifikát ISO 14001:2005 
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    Příloha č. 6: Certifikát OHSAS 18001:2008 
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    Příloha č. 7: Inspekční Certifikát, TÜV Czech 
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Nové výtahy financované z veřejných rozpočtů  
Naše silné stránky Naše slabé stránky 

Dobré jméno na trhu Cena 

Široký sortiment výrobků Vývoj a výzkum 
Kapitálová síla Výroba přímo z nerezu (hmotnost, cena) 

Platební morálka Design 
Vlastní servis Stavební podklady a technická řešení 
Reklamace Vady a nedodělky při realizaci 

Projekty z EU   

Nové výtahy - velké stavby (vysoký počet výtahů) 
Naše silné stránky Naše slabé stránky 

Dobré jméno na trhu Cena 

Široký sortiment výrobků Vývoj a výzkum 
Kapitálová síla Výroba přímo z nerezu (hmotnost, cena) 

Platební morálka Design 
Vlastní servis Stavební podklady a technická řešení 

Reklamace Vady a nedodělky při realizaci 
Projekty z EU   

Eskalátory  
Naše silné stránky Naše slabé stránky 

Cena Nejsme přímí výrobci ani přímo neumíme montovat 
Design Závislost na jedné osobě ve firmě 

Kapitálová síla, likvidita   
Dobré jméno na trhu   
Vlastní servis   

Bezstrojovnové výtahy  
Naše silné stránky Naše slabé stránky 

Dobré jméno na trhu Cena 
Kapitálová síla Vývoj a výzkum 

Platební morálka Design 
Vlastní servis Výroba přímo z nerezu (hmotnost, cena) 

Reklamace Stavební podklady a technická řešení 
Projekty z EU   

Rekonstrukce - výtahy z vlastního servisu 
Naše silné stránky Naše slabé stránky 

Servis - kvalita Cena 
Vlastní výroba Stavební podklady a technická řešení 

Široký sortiment výrobků Design 
Dobré jméno na trhu Vady a nedodělky při realizaci 

Kapitálová síla Výroba přímo z nerezu (hmotnost, cena) 
Platební morálka Výzkum a vývoj 
  Komunikace se zákazníkem 

  Motivace lidí a komunikace ve firmě 
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  Délka záruční doby 

Rekonstrukce u příspěvkových organizací 
Naše silné stránky Naše slabé stránky 

Vlastní výroba Cena 
Široký sortiment výrobků Stavební podklady a technická řešení 

Dobré jméno na trhu Design 
Kapitálová síla Vady a nedodělky při realizaci 
Platební morálka Výroba přímo z nerezu (hmotnost, cena) 

  Výzkum a vývoj 
  Komunikace se zákazníkem 

  Motivace lidí a komunikace ve firmě 
  Délka záruční doby 

Nové výtahy - malé stavby (nízký počet výtahů) 
Naše silné stránky Naše slabé stránky 

Dobré jméno na trhu Cena 
Široký sortiment výrobků Vývoj a výzkum 

Kapitálová síla Výroba přímo z nerezu (hmotnost, cena) 
Platební morálka Design 

Vlastní servis Stavební podklady a technická řešení 
Reklamace Vady a nedodělky při realizaci 

Projekty z EU   

Rekonstrukce u malých bytových družstev, společenství vlastníků jednotek 
Naše silné stránky Naše slabé stránky 

Vlastní výroba Cena 
Široký sortiment výrobků Stavební podklady a technická řešení 

Dobré jméno na trhu Design 
Kapitálová síla Vady a nedodělky při realizaci 

Platební morálka Výroba přímo z nerezu (hmotnost, cena) 
Vlastní servis Výzkum a vývoj 

  Komunikace se zákazníkem 
  Motivace lidí a komunikace ve firmě 

  Délka záruční doby 

Rekonstrukce u stavebních bytových družstev 
Naše silné stránky Naše slabé stránky 

Vlastní výroba Cena 

Široký sortiment výrobků Stavební podklady a technická řešení 
Dobré jméno na trhu   Závislost u zákazníka na jedné osobě 

Kapitálová síla Design 
Reklamace Vady a nedodělky při realizaci 

Platební morálka Výroba přímo z nerezu (hmotnost, cena) 
  Výzkum a vývoj 
  Komunikace se zákazníkem 

  Motivace lidí a komunikace ve firmě 
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  Délka záruční doby 

Rekonstrukce - mimo příspěvkové organizace  
Naše silné stránky Naše slabé stránky 

Vlastní výroba Cena 
Široký sortiment výrobků Stavební podklady a technická řešení 

Dobré jméno na trhu Design 
Kapitálová síla Vady a nedodělky při realizaci 
Platební morálka Výroba přímo z nerezu (hmotnost, cena) 

  Výzkum a vývoj 
  Komunikace se zákazníkem 

  Motivace lidí a komunikace ve firmě 
  Délka záruční doby 

Komponenty a výtahy - prodej  výtahovým firmám 
Naše silné stránky Naše slabé stránky 

Široký sortiment výrobků Výroba přímo z nerezu (návaznost na cenu) 
Vlastní výroba Design 

Vysoká odbornost klíčových zaměstnanců   

Příloha č. 8: Silné a slabé stránky segmentů 

 


