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1 Úvod 

Svět se mění. Mění se zákazníci, jejich priority, mění se struktura trhu, praktiky 

konkurenčních firem a také globální charakter trhu. S každým novým dnem může přijít na trh 

nová technologie, může být objeven nový produkt, který zásadním způsobem ovlivní dané 

odvětví. Firma proto musí být neustále ve střehu. To co dříve patřilo k nadstandardu je dnes 

běžnou věcí. Se zrychlujícím se životním tempem se zkracuje životní cyklus výrobku. Dnešní 

zákazník je více konzumní a vybíravější a to hlavně z důvodu nepřeberného množství nabídek 

produktů a služeb. Zákazník má jiné priority a jiné preference, než měl zákazník před deseti 

lety. A protože jde především o zákazníka, který přináší zisk, chceme, aby šel zákazník k nám 

a u nás taky zůstal. To stejné ovšem chce i konkurence. Prosperita a přežití každé firmy je 

tedy podmíněna její konkurenceschopností. To znamená, že musí obstát v konkurenčním boji 

s ostatními firmami působícími na trhu. Firma, která nesleduje dění kolem sebe, příležitosti a 

hrozby trhu, nepracuje na eliminaci svých nedostatků a vyzdvižení svých silných stránek, 

nebude dlouhodobě úspěšná a nejspíše zanikne nebo bude pouze přežívat. Z tohoto důvodu je 

nesmírně důležité analyzovat konkurenceschopnost firmy, se získanými daty pracovat a 

využít každé možnosti, jak konkurenceschopnost zvýšit. 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku konkurenceschopnosti firmy.  

Cílem bakalářské práce je posoudit pomocí vybraných metod konkurenceschopnost 

společnosti zabývající se prodejem přísad do paliv a maziv. Z důvodu nesouhlasu majitele 

firmy s uvedením názvu společnosti v bakalářské práci, bude užíván název ABC, spol. s r. o. 

U dané společnosti budu hledat její možnosti, díky kterým by mohla být vytvořena strategie 

k upevnění a posílení jejího postavení na trhu. 

Celá práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část 

charakterizuje vybrané metody a analýzy, kterými se získávají relevantní data pro analýzu 

konkurenceschopnosti. V praktické části jsou tyto metody aplikovány spolu s údaji získanými 

od společnosti. Budou použity metody vnější a vnitřní analýzy, konkrétně analýza PESTLE, 

Porterův model pěti konkurenčních sil a analýza vnitřních faktorů podniku. Vyhodnocení 

těchto analýz bude provedeno SWOT maticí. Z té budou čerpány informace pro návrhy a 

doporučení.  

Vybraná společnost je od roku 2001 výhradním evropským importérem amerických 

výrobků ABC. Výrobce, respektive majitel výrobní společnosti a uznávaný chemik, je 

vynálezcem receptury mikrodifuzních maziv. Recepturu má více než 35 let chráněnou 
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patentovou ochranou a registrovanou obchodní značkou. Společnost ABC, spol. s r. o. 

využívá k prodeji výrobků více prodejních kanálů. Prodej uskutečňuje velkoobchodně i 

maloobchodně, k prodeji využívá svůj internetový obchod, obchodní zástupce, ale využívá 

také přímého prodeje na své provozovně. Přes toto množství prodejních kanálů a dobu, po 

kterou společnost na našem trhu již působí, se jí nepodařilo výrazněji prosadit. 
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2 Analýza konkurenceschopnosti a její metody v odborné literatuře 

2.1 Konkurenční prostředí 

Konkurenční prostředí by se dalo specifikovat jako určitý časový úsek v prostoru naší 

planety, kde na sebe vzájemně působí dva živé objekty nebo subjekty (konkurenti - například 

živočichové, rostliny, lidi a jimi vytvářené společenství), kteří se v tomto čase a prostoru 

pokoušejí realizovat stejnou či obdobnou činnost, mají totožné nebo obdobné cíle a 

k dosažení těchto cílů užívají stejných či obdobných postupů. [1] 

V ekonomickém pojetí konkurenční prostředí ohraničuje čas a prostor, kde podnikatelské 

subjekty s maximálním úsilím mezi sebou bojují a soutěží, aby byly co nejefektivnější a 

úspěšní při realizaci obchodních, ekonomických a ostatních operací, které směrují k docílení 

zisku, ale také pocitu vnitřního uspokojení z podnikatelských nebo jiných aktivit.  

 

2.2 Konkurence 

Pojem konkurence by se dal vyjádřit jako soupeření, soutěžení. Z tohoto je patrné, že 

smysl tohoto pojmu má velice široký záběr. Může to být vztah dvou, ale i více subjektů 

(konkurentů). 

Aby bylo možno mluvit o konkurenci a konkurenčním vztahu, musí subjekty splňovat 

alespoň tyto dvě podmínky: 

 musí být konkurenční, je to tedy předpoklad k tomu mít konkurenceschopnost 

neboli disponovat konkurenčním potenciálem, 

 musí mít konkurenční zájem, mít tedy v úmyslu vstoupit do konkurence. Zde se 

jedná o vlastnost, tzv. specifický potenciál. U podnikatelské konkurence by 

byla řeč o podnikavosti. [8] 

 

Konkurenci je možno definovat „jako otevřenou množinu konkurentů, kteří vytvářejí 

v daném čase a v daném teritoriu konkurenčního prostředí funkční multiplikační 

polyfaktorový efekt spojený se vzájemnou interakcí silových vektorových polí jednotlivých 

konkurentů“. [1] 

 



9 

 

2.3 Superkonkurence 

Souček považuje za důvod superkonkurence silný převis nabídky nad poptávkou, 

existující ve všech odvětvích a regionech na světě. Jinak řečeno: „Společnost nadbytku má 

nadbytek podobných firem, podobných lidí s podobným vzděláním, majících podobné 

nápady, vyrábějící podobné věci za podobné ceny v podobné kvalitě.“  

Důvody vzniku superkonkurence: 

 nasycenost trhů, převážně z důvodu poválečné obnovy světa a dalšího, dá se říci, 

mírového rozvoje, 

 restrikce ve zbrojení a nové přezbrojování armád, 

 prudký růst ekonomik asijských zemí a jejich čím dál větší vliv na světové trhy, 

 vývoj nových technologií a vzestup produktivity práce, 

 vytváření nových kapacit v celosvětovém měřítku, 

 malá kupní síla rozvojových zemí, 

 hustší dopravní infrastruktura a dostupnost každého ze světových teritorií a s tím 

související nižší náklady na přepravu, 

 vylepšené marketingové metody, 

 dravé firemní strategie a stále se zlepšující podpora prodeje. [11] 

 

2.4 Konkurenční výhoda 

Obecně se dá konkurenční výhoda definovat jako vlastnost, kterou se subjekt či objekt 

pozitivně odlišuje od ostatních objektů či subjektů v daném prostředí a čase nebo tuto 

vlastnost mají všechny objekty či subjekty v daném prostředí a čase, avšak jeden nebo více 

z nich, mají tuto vlastnost lépe rozvinutou, mají tedy konkurenční výhodu nad ostatními.  

Pokud se toto převede do užšího slova smyslu, tedy na podnik, pak konkurenční výhoda 

v zásadě vzniká z hodnoty, kterou je podnik schopen vytvořit pro své zákazníky a která 

převyšuje náklady podniku na její vytvoření. Hodnotou se rozumí to, co je kupující ochoten 

zaplatit, a vyšší hodnota vychází z toho, že podnik zákazníkům nabídne stejnou užitnou 

hodnotu svého zboží či služeb, ale za nižší ceny nežli konkurence nebo toto nabídne za vyšší 

cenu, ale s výhodami, které vyšší cenu absolutně vykompenzují. [9] 

Dle  toho je možno konkurenční výhodu rozdělit na dva základní typy: 
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 vůdčí postavení v nízkých nákladech, 

 diferenciace. 

Podnik, který plánovaně využívá těchto konkurenčních výhod, v podstatě uplatňuje 

určitou marketingovou strategii. Marketingových strategií existuje veliké množství. Mezi 

základní a nejznámější uváděné v literatuře patří: 

Strategie minimálních nákladů: podnik se snaží snížit náklady výroby i distribuce na 

minimum. Tímto má možnost své výrobky či služby nabízet za nižší ceny než konkurence. 

Strategie diferenciace produktu: touto strategií se podnik zaměřuje na odlišení svého 

produktu od konkurenčních a to buď kvalitou, nebo přidanou hodnotou či jinou výhodou. 

Strategie tržní orientace: u této strategie je principem zaměření podniku na určitý segment 

nebo několik segmentů trhu, na nichž konkurence zatím nepůsobí, nebo je zde velice malá. 

Tyto segmenty tvoří tzv. mezery trhu. V tržní mezeře se podnik pak snaží získat vedoucí 

postavení. [2] 

 

2.5 Konkurenceschopnost 

„Konkurenceschopnost je pozitivní vlastnost konkurenta a jeho výsledný projev interakce 

s řadou a spektrem konkurentů v konkurenčním prostředí.“ [1] 

Dá se tedy říci, že je to schopnost objektu či subjektu prosadit se v konkurenčním 

postavení vůči jiným objektům či subjektům.  

 

Dle Mikoláše se konkurenceschopnost v pojetí podnikatelského potenciálu vyznačuje: 

 všeobecnými charakteristikami, 

jsou dány existencí potenciálu toho, co na trhu je a co může nebo musí být (například 

díky pokroku ve vědě, změně legislativy) – je to tedy možná změna, vzbuzující na 

jedné straně odpor ke změně, na straně druhé je to příležitost zesílit původní potenciál 

nebo vznik zcela nového potenciálu podniku, 

 

 



11 

 

 speciální charakteristikou, 

je dána existencí vnějšího důležitého potenciálu. Ten je omezující pro potenciál 

podniku nebo nabízející možnost k prohloubení potenciálu podniku. To znamená, že 

existuje zřejmý konkurent podniku buď na nabídkové straně, například dodavatelé, 

nebo na straně potřeb, například spotřebitelé. [8] 

 

„Základem úvah o konkurenceschopnosti podniku se musí stát zkoumání vztahu mezi 

produktem a potenciálem vytvoření produktu (např. ekonomie hovoří o potenciálním 

produktu). Můžeme říci, že potenciál je rozdílem mezi tím, co je, a tím, co může nebo musí 

být. Potenciál je pravděpodobná změna, která vyvolává jednak odpor ke změně, jednak 

příležitost k umocnění potenciálu původního nebo ke vzniku potenciálu nového.“ [8] 

Nezbytnou součástí konkurenceschopného podniku musí být potenciál vnímatelný 

konkurencí, v opačném případě nelze mluvit o konkurenceschopnosti. Základním znakem 

konkurenceschopnosti je také vědomí toho, co je dnes normálem, neboli standard, jak se bude 

do budoucna rozvíjet, jaké novinky mohou přijít, respektive jakým směrem se ubírá vývoj, 

výzkum a trendy a jakým způsobem je potřeba v tomto ohledu vlastní změny. [8] 

 

2.6 Marketing konkurenceschopnosti 

Podle Čichovského je marketing konkurenceschopnosti vědomá, cílená, v čase i prostoru 

určená činnost, při níž se hledají strategie a taktiky jednotlivých producentů při zajišťování 

svého odbytu v tržním prostředí a při soupeření s konkurencí a konkurenty v daném odvětví, 

komoditě a funkci. Cílem je tedy získat dostatečný odbyt pro nabízené služby či produkci, 

kterou podnik vyrábí a být mezi konkurenty v daném prostředí lepší. [1] 

Můžeme také souhlasit s tvrzením Součka, že nejlepších výsledků dosáhne podnik, jenž se 

nejlépe přizpůsobí svému okolí, v současnosti okolí celosvětovému. Nejlépe se však prosadí 

ten podnik, který bude své aktivity vyvíjet směrem ke změně svého okolí či k jeho 

ovlivňování ke svému prospěchu a prosperitě. 

Souček uvádí: „Principy úspěšné firmy 21. století, jsou to: 

 absolutní orientace na zákazníka, 

 silný top management, 
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 řízení firmy jako celku, 

 aktivní vytváření poptávky a hledání nových trhů, 

 specifické přednosti a vnímané hodnoty, 

 orientace na špičkové výsledky, 

 vysoká výkonnost, 

 správné produkty a jejich značka, 

 znalosti základem úspěchu, 

 efektivní portfolio a core business, 

 rychlost a pružnost, 

 výkonnostní motivační systém, 

 centralizace, 

 procesní řízení, 

 inovativnost, 

 vytváření síly podniku fúzemi, akvizicemi, aliancemi, sítěmi, formováním 

virtuálních podniků, 

 používání nejmodernějších metod managementu, 

 ucelený systém řízení a plánování, 

 využívání moderních informačních technologií, 

 respektování zásad Corporate Governance, principů etiky, společenské 

odpovědnosti a ekologičnosti, 

 kvalifikované strategické řízení.“ [11] 

Některé tyto principy budou dále rozvedeny.  

 

Absolutní orientace na zákazníka 

Doslova dle hesla „náš zákazník, náš pán“ by se měla chovat nejen firma jako taková, ale 

také všichni její pracovníci a mělo by být všem na zřeteli, že úspěch firmy, jakožto i její 

budoucí existence a růst, je závislý právě na konečných zákaznících, kterým je produkt či 

nabízená služba určena. Měly by být neustále rozvíjeny a zdokonalovány ty hodnoty, které 

zákazník vnímá jako svůj přínos či uspokojení své potřeby.  

„Změňme svou firmu tak, aby všichni chtěli nakupovat jen u nás.“ [11] 
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Silný top management 

Základními rysy silného top managementu jsou: umí odhadnout budoucí vývojové 

tendence, předvídat nastupující trendy a dokáže určit firemní postavení na globálním trhu, 

určuje, jakými směry se má firma vydat, jak se rozvíjet, určuje cesty k vytvoření budoucího 

potenciálu firmy a to vše za pomoci formulace strategie firmy včetně mise a vize, nebojí se 

radikálních firemních změn, k řízení firmy užívá správného stylu řízení, je přesvědčivý vůči 

spolupracovníkům ve firmě při zavádění svých strategií, vytváří roční a operativní plány, 

podnikové plánování a systém řízení je ucelený, do rozhodujících pracovních pozic umí 

vyhledat správné pracovníky, poskytuje a obstarává pro ně následně soustavné vzdělávání a 

dokáže vytvořit motivační pravidla pro jejich stimulaci k nejlepším výkonům. [11] 

Aktivní vytváření poptávky a hledání nových trhů 

Bez poptávky nemůže podnik přežít, existovat ani se rozvíjet. V této době, kdy nabídka 

převyšuje solventní poptávku, je těžké se prosadit se stávajícími produkty či službami či díky 

nim zvýšit obraty a tržby. Moderní podnik by měl tvůrčím přístupem a novými nápady 

vymýšlet řešení a produkty, které tady nejsou, ale které zákazníci budou chtít. Tím si podnik 

poptávku sám systematicky a cíleně zajistí.  

 „Předvídejte, co zákazníci budou chtít, dřív než o to požádají.“ [11] 

Specifické přednosti a vnímané hodnoty 

V dnešním globálním a superkonkurenčním prostředí není možné, aby přežil podnik bez 

určitých specifických předností. Tím jsou myšleny vlastnosti podniku, kterými se odlišuje od 

ostatních. Zákazník pak tyto odlišnosti musí vnímat a být ochoten za ně přiměřeně zaplatit. 

[11] 

Orientace na špičkové výsledky 

Směřování podniku by mělo být zaměřeno na dosahování špičkových výsledků a to 

v nejlepším případě na celosvětové úrovni, tedy ne jen na domácím trhu, ale v rámci 

celosvětové ekonomiky. Celosvětová konkurenceschopnost firmy je nejdůležitějším měřítkem 

špičkové úrovně podniku.  

Charles Darwin: „Výsledkem soutěžení existujících druhů je přežití nejlepších“. [11] 
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Výkonnost, efektivita, produktivita 

Jednotně by se dalo říci, že jde o to vytvořit s disponibilními zdroji co nejvyšší efekt pro 

firmu, respektive co nejlépe zhodnotit do podnikání vložené investice.  

„Bez trvalého růstu produktivity a snižování nákladů nepřežijete“. [11] 

Správné produkty a jejich značky 

V superkonkurenční globální ekonomice má zákazník možnost vybrat si z velkého 

množství dodavatelů. Od dodavatelů vynikajících, ale drahých produktů, až po dodavatele 

produktů za nízké ceny, za to však s nižší až nízkou kvalitou. Produkt firmy, která chce na 

tomto trhu obstát, by měl být sloučeným souborem takových vlastností, aby byl pro zákazníka 

nejvýhodnější z nabízených. Spokojenost zákazníka musí být tedy vyšší, nežli by tomu bylo u 

konkurenčních produktů.  

 „Základní cestou jak si udržet dosavadního zákazníka je poskytnout mu vyšší hodnotu za 

nižší cenu.“ [11] 

Efektivní portfolio a core business 

Firma by měla své činnosti omezit na ty, jenž dokáže zabezpečit nejlépe a nejlevněji a 

zároveň jsou s nimi spjaty specifické přednosti, které uznávají zákazníci. Ostatních činností 

by se měla firma zbavit. 

Portfolio firmy je souborem jejích produktů. V otázce, jakou šíři portfolia zvolit, naráží 

firma na protichůdné aspekty. Jednoznačně pro volbu širšího portfolia jsou rychlé změny trhu 

a tržního prostředí. Ve prospěch užšího portfolia je nutnost dosáhnout světové špičky, vytvořit 

specifické přednosti a inovace produktů. Z tohoto hlediska je zase výhodou mít v portfoliu 

relativně málo produktů. 

Každopádně firma musí skladbu portfolia sledovat, musí vědět, které segmenty jsou z něj 

nejvíce a které nejméně efektivní a tomu tuto strukturu přizpůsobovat. 

Plně by se pak měla firma věnovat tzv. core business, to znamená rozvíjet hlavní předmět 

podnikání a předměty, které s tímto nesouvisejí a jen spotřebovávají prostředky a síly, 

z portfolia odstranit. Některé činnosti se tak vymístí, neboli zajistí se pro ně outsourcing, 

který v takových případech bývá pro firmu ekonomicky výhodnější.  
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„Firma 21. století může dělat jen to, co umí nejlépe. Na to soustředí všechny síly i 

prostředky.“ [11] 

Znalosti základem úspěchu 

Tím se rozumí, že znalosti a informace, kterými disponují zaměstnanci firmy, mohou být 

využity pro aktivní vytváření poptávky. Firma pak může díky novým poznatkům, znalostem, 

vývoji nabídnout produkt, který na trhu zatím není, zákazníci o něm doposud nevědí. Vytváří 

si tak aktivně svou budoucnost a náskok před konkurenčními firmami. 

Proto je důležitým úkolem top managementu zajišťovat prohlubování a rozšiřování 

znalostí zaměstnanců firmy, systematické hledání zdrojů nových informací a také zajištění 

komunikace a sdílení nových poznatků mezi pracovišti, odděleními. [11] 

Rychlost a pružnost 

Tyto dvě vlastnosti firmy by měly být vnímány dohromady. Rychlosti, tedy odezvy na 

změny trhu a změny poptávky, nelze dosáhnout beze změn ve struktuře firmy. Díky 

informačním technologiím a jejich použití při distribuci, jsou již překonané sklady zásob 

v centrech spotřeby či prodeje. Zásoby mohou být centralizovány do jednoho distribučního 

místa a odtud expedovány v čase a množství dle aktuální poptávky na konkrétním trhu. Také 

změny nabízených výrobků, jejich inovace a zavedení nových produktů se díky této 

distribuční síti snáze implementují, firma se vůči změnám v poptávce na trhu stává pružnější.  

Vzhledem k superturbulentnosti nynějšího trhu je rychlost jedním ze základních 

požadavků na moderní firmu, jelikož by měla čas pokládat za jeden z nejvzácnějších zdrojů. 

[11] 

Jako superturbulentní ve vztahu k firmě se považuje prostředí rychlých, nepravidelných a 

nevypočitatelných změn, kterým je nutné se stále přizpůsobovat. [13] 

M. Hammer: „Dříve velcí vítězili nad malými, nyní rychlí vítězí nad pomalými“. [11] 
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Výkonnostní motivační systém 

Úspěšné firmy si uvědomují, že správně motivovaní zaměstnanci jsou páteří jejich 

úspěchu.  

Pro motivování využívají hmotné i nehmotné nástroje odměňování. Z hmotných nástrojů 

jmenujme především výkonnostní odměňování, individuální odměňování a zvyšování podílu 

pohyblivé složky mzdy na úkor fixní složky, jež dle všech studií motivuje nedostatečně. 

Z nehmotných nástrojů zaměstnanci dle studií provedených v českých firmách preferují 

zajímavou práci, větší samostatnost při rozhodování a více volného času. Firma by tedy měla 

zabezpečit kombinaci hmotných nástrojů s nehmotnými, například: 

 podporou nových myšlenek, 

 vyslechnutím zaměstnanců a reakcí na jejich myšlenky, 

 zpětnou vazbou o výkonnosti a na to navázaným odměňováním, 

 informováním o výsledcích firmy, 

 spoluúčastí pracovníků na rozhodování, 

 osobním poděkováním za dobře odvedenou práci, za dobré výsledky, 

 podporováním chuti pracovníků k tomu, aby stále získávali nové znalosti, 

 úspěchy jak firmy, tak týmů i jedinců oslavit, 

 přemýšlením, co může pracovníka či pracovní tým potěšit a v rámci možností to 

zajistit (např. nové vybavení, večeře či schůzka s top manažerem, exkurze a pohled 

do fungování jiného podniku a podobně). [11] 

Centralizace 

Vzhledem k sílícím konkurenčním tlakům (superkonkurenci) musí firma nasměrovat své 

veškeré úsilí k rozvíjení určitého oboru, nerozptylovat jej, ale koncentrovat a řídit jej jako 

celek, jinak těmto tlakům nemůže odolat. Firma bude tedy konkurenceschopná pouze tehdy, 

když je její řízení pojato do komplexního celku a jednotlivé součásti jsou účelným způsobem 

propojeny. Tím je dosaženo potřebného synergického efektu. 

S tím je spjata také dobrá komunikace ve firmě pro efektivní využívání znalostních bází, 

postupů a vzájemnou podporu. Centralizace firmy by měla spočívat také v tom, aby se 

prováděné procesy ve firmě neduplikovaly, ale byly prováděny jen jednou a to na pracovišti 

s nejlepšími předpoklady pro tuto činnost. Toto pracoviště pak činnost sdílí pro celou firmu.  
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Řízení procesů 

K tomu, aby bylo ve firmě zajištěno efektivní fungování jednotlivých procesů, musí být 

vytvořen organizační řád. Každý pracovník musí znát svou odpovědnost za daný proces a 

k němu určené kompetence. Při správné aplikaci je firma schopna zvýšit svou efektivitu 

jednotlivých činností, snížit své náklady a také dobu pro provedení jednotlivých činností. [11] 

Inovativnost 

Tato vlastnost by měla být vlastní každé firmě, která chce být konkurenceschopná. 

Nevztahuje se však pouze na výsledný produkt či službu nabízenou zákazníkovi, ale na 

každou činnost a aktivitu, kterou firma provádí. Zásadním principem inovativnosti musí 

zůstat pozitivní a vnímaný efekt pro zákazníka. Úkolem top managementu musí tedy být 

podpora inovativních myšlenek a jejich aplikace do praxe.  

Dle starého českého přísloví: „Kdo chvíli stál, již stojí opodál“. [11] 

Aktivity směřující k inovacím jsou různého typu. Nejvíce pozornosti je věnováno 

především výzkumu a vývoji uvnitř firmy. Stranou však nesmí zůstávat ani vývoj a výzkum 

zadávaný externě, spolupráce s výzkumnými laboratořemi, univerzitami. Inovace se mohou 

velice kladně projevit i pořízením nových zařízení, strojů do podniku, novým softwarem či 

školením zaměstnanců k získání nových znalostí a technologických postupů. [4] 

Zvítězí velcí, silní, rychlí, progresivní 

Jelikož malé a slabé firmy s nedostatkem zdrojů, jak finančních tak lidských, na vývoj a 

výzkum, k proražení na nové trhy, na vytvoření celosvětových sítí, k zajištění špičkových 

pracovníků, na masivní podporu prodeje, na drahou robotizaci, nedokáží ve většině případů 

konkurovat velkým korporacím a nadnárodním společnostem, uchylují se ke spojování firem 

jako je fúze, akvizice nebo aliance.  

„Velcí, rychlí a konkurenceschopní dále porostou. Malí se stanou velkými nebo zahynou.“ 

[11] 
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Používání moderních metod managementu 

K zajištění konkurenceschopnosti, by top management každé firmy měl využívat 

stávajících manažerských metod a zároveň sledovat vznik nových, ověřovat jejich účinnost 

pro svou firmu a ty efektivní zavádět do praxe.  

Využívání moderních informačních technologií 

Pro udržení konkurenceschopnosti je velice důležité, a dnes zřejmě i nezbytné, využívat 

moderní informační technologie, díky nimž dokáže firma rychle a efektivně reagovat na 

měnící se požadavky zákazníků, spolehlivě plnit své závazky, vyhodnocovat své aktivity a 

úspěšně se rozvíjet. [11] 

Ucelený systém řízení a plánování 

Pro maximální synergický efekt je nutné firemní procesy řídit racionálně, smysluplně a to 

tak, aby plánování a řízení tvořilo kompaktní celek. Základem toho je firemní strategie. V ní 

je definována mise a vize firmy, její zaměření a základní cíle.  

Mise – popis, co je smyslem podnikatelských aktivit firmy, smysl její existence. 

Vize – definuje budoucí podobu firmy, její zákazníky, územní oblast působení, produkty, 

pozici na trhu a také specifické přednosti, které by firma měla mít. [11] Takto 

koncipovaná vize budoucnosti podporuje angažovanost pracovníků ve firmě ke splnění 

daných cílů. [7] 

Strategické plánování – nejčastější součásti tohoto plánování jsou body: 

 určení poslání nebo vize firmy, 

 vykonání potřebných analýz vnějšího a vnitřního prostředí, 

 analýza situace, převážně tvořená analýzou SWOT, 

 vytýčení strategických cílů, 

 vytýčení konkrétních cílů k docílení cílů strategických, 

 vytýčení postupů ke splnění konkrétních cílů, 

 zadání časového horizontu ke splnění konkrétních cílů a přiřazení odpovědnosti za 

tyto jednotlivé cíle, 

 stanovení komunikačních kanálů a zajištění zpětné vazby.  
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Dá se tedy říci, že pomocí strategického plánování by měly být zodpovězeny otázky: co 

budeme dělat a pro koho, kde jsme a kde chceme být, a jak se tam dostaneme. 

Řízení a plánování může být dle Grasseové shrnuto do těchto fází: 

 příprava na plánování – jakým způsobem bude probíhat plánování, 

 strategická analýza – kde se nacházíme a kam můžeme směřovat, 

 strategické zaměření – kde chceme být, 

 formulace strategie – jak se tam dostaneme, 

 implementace strategie – co pro to děláme, 

 zjištění stavu, zpětná vazba – kam jsme postoupili a zda postupujeme správně, 

 eliminace nedostatků – přijmeme opatření k odstranění zjištěných nedostatků. [3] 

Strategické řízení by mělo být nejvyšší vrstvou firemního řízení, tedy nadřazené 

operativnímu a taktickému řízení. Je souborem manažerských a podnikatelských činností – 

plánování, organizování, vedení a kontroly stejně jako uvedené nižší vrstvy řízení. Rozdílem 

ve strategickém řízení jsou především dlouhodobé cíle a vymezení cesty pro nižší vrstvy 

řízení, jak těchto cílů dosáhnout. [5] 

Plánování cílů – při stanovování podnikových cílů je potřeba dodržovat několik zásad, 

literaturou je doporučované vymezení cílů dle SMART: 

S – specific – konkrétní 

M – measurable – měřitelný 

A – agreed – odsouhlasený 

R – realistic – realistický 

T – timely – definovaný v čase 

Konkrétní – cíl je nutné přesně specifikovat, např. místo expandujeme na zahraniční trhy, 

konkretizujeme kam, tedy expandujeme na německý a polský trh. 

Měřitelný – jde o konkrétní hodnotu, které chceme dosáhnout a ta by měla být 

opakovatelně měřitelná, např. namísto cíle zvýšení tržeb je nutné naplánovat zvýšení tržeb o 

10% - cíl je měřitelný. 
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Odsouhlasený – málokdy budou stanovené cíle prováděné toutéž osobou, která je 

stanovila. Je proto nutné aby osoby, které budou cíl plnit, ho také odsouhlasili a ztotožnili se s 

ním. Někde je toto kritérium uváděno jako Aligned – dosažitelný.  V tomto případě je tím 

myšleno, aby zadání odpovídalo očekávaným výsledkům. Např. pokud chce podnik zaměstnat 

odborníky s několikaletou praxí, nemělo by význam navrhovat náborovou kampaň do škol. 

Realistický – pokud je při plánování špatně odhadnuta reálnost provedení daných cílů a ty 

jsou nesplnitelné, je to špatné tak, jako cíle málo ambiciózní. Navíc mohou být takové cíle 

demotivující. Proto je důležité u cílů správně odhadnout jejich dosažitelnost. 

Definovaný v čase – je to jeden z nejdůležitějších údajů u plánování cílů. Pokud nejsou 

cíle definovány v čase, tedy kdy se jich má dosáhnout, není jak kontrolovat průběh jejich 

plnění a tím se značně znesnadňuje odstraňování případných překážek, které stojí v cestě 

danému cíli. [16] 

 

2.7 Analýza vnějšího prostředí 

Cílem této analýzy je prozkoumání prostředí, ve kterém firma existuje. K potřebám 

analýzy jsou využívány pouze ty faktory, které firmu ovlivňují nebo do budoucna mohou 

ovlivnit. Jsou tím získány informace o příležitostech či hrozbách pro firmu. Vnější prostředí a 

jeho podmínky mají na podnik a jeho činnost ve většině případů daleko větší vliv, než jeho 

samotné vnitřní prostředí. 

Vnější prostředí je možno dělit na mikrookolí a makrookolí. 

Mikrookolí – lze zde obsáhnout navzájem si konkurující firmy, tedy výrobky nebo služby 

navzájem si konkurující nebo tvořící vzájemné substituty.  

Makrookolí – jedná se o faktory, které firmu obklopují a jenž firma nedokáže ovlivnit, 

zejména technologické, politické, ekonomické a sociální. Svým rozhodováním na ně ale může 

reagovat a na některé situace se připravit. [3] 
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Obrázek 2.1 - Členění okolí podniku dle Houldena 

 

Zdroj: KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení: teorie pro praxi.  

Praha: C. H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-578-X. 

 

2.7.1 PESTLE analýza 

Pomocí PESTLE jsou analyzovány příležitosti a hrozby pro danou firmu dle faktorů 

vnějšího prostředí, které ji ovlivňují nebo mohou ovlivňovat. Jde o metodu, která zkoumá 

makrookolí. Jde o nezbytnou součást strategického managementu, její užití je vhodné při 

plánování dlouhodobých záměrů a strategie firmy nebo při plánování velkých projektů. 

Název analýzy je dán faktory, které mohou být zkoumány. 

Politické – mezi jejich součásti patří politická stabilita, integrační politika, daňová 

politika a také podpora zahraničního obchodu. 

Ekonomické – jsou dány množstvím peněz v oběhu, úrokovou mírou, trendem HDP, 

inflací, nezaměstnaností, výší investic, spotřebou, cenou a dostupností energie. 

Sociální – součástí jsou demografické trendy populace, rozdělení příjmů, mobilita 

obyvatel, životní styl, úroveň vzdělání, postoje k práci a volnému času, charakteristika 

spotřeby, životní hodnoty. 

Technologické – podpora vlády v oblasti výzkumu, výše výdajů na výzkum, 

technologická úroveň, nové objevy a vynálezy, patenty, rychlost morálního zastarání, 

infrastruktura a doprava. 
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Legislativní – zákonné normy a omezení, pracovní právo, vymahatelnost práva 

v daném státě. 

Ekologické – přírodní a klimatické vlivy, ekologické hrozby, legislativa na ochranu 

životního prostředí. 

Vychází z původní analýzy PEST, jde tedy o její variaci rozšířenou o podrobnější 

analyzování legislativních a ekologických faktorů. [3] [15] 

 

Obrázek 2.2 - Vliv prostředí - PEST analýza 

 

Zdroj: KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O. Firemní strategie: plánování realizace. 

1. vyd. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-657-8. 
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Vzhledem ke zkoumání faktorů, které jsou neustále v čase proměnné, je nezbytné 

PESTLE analýzu provádět opakovaně, jednotlivé vlivy sledovat a průběžně provádět 

vyhodnocování. Jen takto bude zajištěna její účinnost. [3] 

 

2.7.2 Analýza 4C 

Touto metodou je zkoumáno makrookolí a mikrookolí firmy a jeho změny. Je využívána 

především při expanzi na nové trhy nebo do nových odvětví. Se sílícím rozmachem 

globalizace je tato metoda o to aktuálnější a pozornost by jí měly věnovat i podniky působící 

na regionální úrovni. Metodou se analyzují odlišnosti na úrovni lokální, regionu, státu apod., a 

to ze čtyř hledisek:  

Customers – zákazníci, 

Country – země, 

Costs – náklady, 

Competition – konkurence. 

Zákazníci – zde jde o preference zákazníků na analyzovaném trhu. Můžou mít stejné 

preference jako na domácím trhu, na němž podnik působí. V takovém případě je možné 

použít stejné portfolio produktů, respektive stejný přístup k zákazníkům. V opačném případě 

musí podnik počítat s lokálním přístupem dle požadavků tamního trhu. 

Země – tímto termínem jsou myšlena specifika daného regionu, země, jejich normy, 

zákony, cla. Patří sem také kulturní zvyklosti. 

Náklady – v tomto kritériu hodnotíme například cenu pracovní síly a výrobních faktorů, 

případně směnný kurz, dopravní náklady, výnosy z rozsahu. 

Konkurence – posuzujeme střet s konkurencí na analyzovaném trhu a to jak lokální, tak 

zde působící globální konkurenci. [6] [10] 

 

2.7.3 Porterův model – analýza konkurence v odvětví 

Profesor Michael E. Porter zpracoval koncept pro určení konkurenční strategie. Pomocí 

Porterova modelu 5-ti konkurenčních sil je možno analyzovat mikrookolí firmy, tedy její 
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konkurenci, konkurenční výrobky a substituty. Je soustředěn na pět základních činitelů, které 

určují ziskovost a konkurenceschopnost firmy.  

1. Konkurence v odvětví – hrozba silné rivality 

Přitažlivost odvětví je nižší v případě vysokého počtu silných konkurentů nebo 

velkého množství produktů s minimálními rozdíly. Rivalita roste v případě stagnace 

odvětví nebo jeho zmenšování. Zlepšení postavení firmy je pak možné pouze na úkor 

tržního postavení konkurenční firmy. Zvyšování rivality mohou způsobit také vysoké 

fixní náklady. Z důvodu vytížení výrobních kapacit a zachování maximálního objemu 

výroby jsou firmy ochotny snížit cenu, to může nastartovat mezi konkurenty cenovou 

válku. U tohoto činitele jde o to, jak může firma získat výhodnější pozici oproti 

konkurentům. 

2. Substituce výrobků – hrozba zastupitelnosti 

Atraktivita odvětví je nižší, pokud je zde možnost substituovat, tedy nahradit, jeho 

produkty. Firma pak musí sledovat a počítat nejen s konkurencí v odvětví, ale i 

s konkurencí v podobě organizací se substitučním produktem. Firma je u tohoto 

činitele nucena zajistit zredukování hrozby substitutů. 

3. Potenciální nová konkurence – hrozba vstupu nových firem na trh 

Ohrožení novými konkurenty je dáno zejména vstupními bariérami do odvětví, 

především finanční náročností, legislativou, distribučními kanály. Firma by se měla 

zabývat tím, jak zvýšit vstupní bariéry pro minimalizaci tohoto rizika. 

4. Vyjednávací síla dodavatelů – hrozba rostoucího vyjednávacího vlivu dodavatelů 

Dodavatelé mohou ovlivňovat či měnit cenu v odvětví. Čím silnější jsou dodavatelé, 

tím je odvětví méně atraktivní pro vstup nových firem. Cílem je minimalizovat vliv 

dodavatelů. 

5. Vyjednávací síla zákazníků – hrozba rostoucího vyjednávacího vlivu odběratelů  

Přitažlivost trhu je nízká při velké nebo rostoucí moci odběratelů při vyjednávání. 

Tlakem na cenu nebo kvalitu mohou ovlivňovat výrazným způsobem ziskovost 

odvětví. Cílem je stejně jako u dodavatelů minimalizovat tuto moc nebo vytvořit 

bezkonkurenční nabídku, kterou odběratelé neodmítnou. [3] [21] 
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Obrázek 2.3 - Porterův model pěti konkurenčních sil 

 

Zdroj: www.strateg.cz – Strategická situační analýza [online]. [cit. 8. 6. 2012]. 

Dostupné na internetu: <http://www.strateg.cz/Strategicka_analyza.html> 

 

 

„Cílem konkurenční strategie pro podnikatelský subjekt je nalézt v odvětví takové 

postavení, kdy podnik může nejlépe čelit konkurenčním silám, nebo jejich působení obrátit ve 

svůj prospěch.“ [8] 

 

2.8 Analýza vnitřního prostředí 

Podnik musí brát v úvahu mimo své vnější prostředí a konkurenty také svou aktuální 

situaci, své možnosti, zdroje (finanční, hmotné, nehmotné, lidské zdroje), schopnosti. 

Analýzou vnitřního prostředí tedy podnik získá přehled o svém výchozím stavu a z něj je 

možno vycházet při plánování strategie. Jde tedy o stanovení silných a slabých stránek 

podniku. [3] Jako silné stránky by se daly charakterizovat činnosti podniku, které vykonává 

lépe než ostatní, dosahuje v nich lepších výsledků než konkurence, uspěl tedy tam, kde ostatní 

ne. Protikladem jsou k silným stránkám slabé stránky. [12] 

 

2.8.1 Analýza vnitřních faktorů podniku 

Cílem analýzy je najít takové klíčové faktory podniku, které jsou pokud možno jedinečné 

a konkurence jich nemůže dosáhnout nebo napodobit, případně toho může dosáhnout jen 

http://www.strateg.cz/
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velice těžce. Tím může mít podnik na trhu konkurenční výhodu. Mluvíme o silných stránkách 

podniku. Na druhé straně je analýzou získán přehled o nedostatcích v podniku, jsou tedy 

známy slabé stránky a management může pracovat na jejich odstranění či minimalizaci. [10]  

Při této metodě jsou nejdříve určeny individuální faktory podniku, následně je možno 

přistoupit k hodnocení jakou měrou a způsobem se konkrétní faktory podílejí na vytváření 

konkurenční výhody. 

Analýzou jsou vnitřní faktory rozděleny do pěti typů: faktory vědecko-technického 

rozvoje, marketingové a distribuční faktory, faktory výroby a řízení výroby, faktory 

podnikových a pracovních zdrojů, faktory finanční a rozpočtové. [5] 

Faktory vědecko-technického rozvoje – důležitý faktor, jelikož díky vědecko-

technickému rozvoji je možno vyvíjet nové výrobky, inovovat je, zefektivňuje se výroba, díky 

čemuž jsou snižovány náklady a tím je možno vytvořit konkurenční výhodu.  Při analýze 

tohoto faktoru se zaměřujeme:  

 na způsobilost a schopnost vnitropodnikového výzkumu, především v oblasti 

vývoje a výzkumu nových produktů, 

 na vybavenost laboratoří a testovacích zařízení, 

 na schopnost harmonizace vývoje výrobků s požadavky a potřebami zákazníků, 

 na potenciál v lepším využití starých materiálů nebo materiálů nových, 

 na stupeň zkušeností technických a vědeckých pracovníků, 

 na vhodnost pracovního prostředí pro inovace a kreativitu, 

 na rozvoj v oblasti tohoto faktoru v podniku, 

 na dovednost provádění správných a efektivních predikcí vývoje v oboru. [9] [10] 

Marketingové a distribuční faktory – priority při využívání těchto faktorů se u podniků 

výrazně liší. Při výrobě spotřebního zboží s velkým tržním podílem se marketingové funkce 

musí efektivně a silně využívat. U podniků, které dodávají své výrobky nebo služby malému 

množství odběratelů, a ti požadují produkty přesných specifikací, využívají většinou tyto 

funkce mnohem méně. V oblasti těchto faktorů zkoumáme:  

 strukturu konkurence na trhu, relativní tržní podíl podniku, 

 vliv propagace, reklamy a cenové strategie, 

 efektivitu a náklady vynaložené na průzkum trhu, 

 vzájemné vztahy podniku a důležitých zákazníků, 
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 nabízený sortiment výrobků a služeb, jejich fáze životního cyklu, 

 kvalitu produktu, poprodejní servis, 

 balení produktu (jeho kvalita a hospodárnost), 

 distribuci a územní pokrytí produktem, 

 patentovou ochranu. [9] [10] 

Faktory výroby a řízení výroby – v minulé době byla jednoznačně prosazována výroba 

velkého rozsahu z důvodů úspor při snižování nákladů na vyrobenou jednotku produkce. 

Dnes je pohled na tuto problematiku odlišný a ke stanovení výhodnosti je potřeba zvážit více 

kritérií. Dnes v době globalizace, vysoké konkurence a rychlého rozvoje technologií se 

životní cyklus výrobků stále zkracuje. Podnik musí být schopný rychle a pružně reagovat. Při 

zkoumání faktorů výroby a řízení výroby bychom se měli soustředit na tyto kritéria:  

 výrobní kapacity a jejich dostatečnost k uspokojení poptávky na trhu, 

 náklady na výrobu ve srovnání s konkurencí, 

 zda je výroba dostatečně flexibilní ke změnám požadavků zákazníků, 

 efektivita a spolehlivost ve výrobě (výrobní zařízení, vstupy), 

 dostupnost výrobních vstupů (polotovary, materiál, suroviny, energie apod.).      

[9] [10] 

Faktory podnikových a pracovních zdrojů – do těchto faktorů jsou zařazeny mimo jiné 

hmotné zdroje podniku, jako například budovy, pozemky, stroje, zařízení a dopravní 

prostředky. Zaměřujeme se u nich nejen na množství, rozlohu, kapacitu nebo spotřebu, ale 

také na stáří, technický stav, umístění – lokalitu, spolehlivost atd. Každá z těchto vlastností 

může být zdrojem konkurenční výhody nebo ji může ovlivňovat. Z nehmotných zdrojů je 

možno jmenovat např. know-how, obchodní tajemství, ochranné známky, značky, pověst 

podniku. Zařazeny jsou zde i lidské zdroje, jako klíčový faktor možné konkurenční výhody. U 

nich analyzujeme množství, strukturu dle kvalifikace a přizpůsobivost či motivaci. Analýzou 

faktorů výroby posuzujeme:  

 organizační strukturu podniku, jeho podnikovou kulturu a pracovní klima, 

 jak je podnik vnímán klienty a obchodními partnery, 

 velikost podniku v rámci daného oboru, posuzuje se také objem produkce a 

výrobní náklady, 

 kvalita pracovníků, 
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 motivace a zkušenosti manažerů a řídících zaměstnanců, schopnost pracovat jako 

tým, 

 vztahy s odbory, 

 efektivita informačních systémů a personální politiky. [9] [10] 

Faktory finanční a rozpočtové – k těmto faktorům jsou vztaženy nejen vlastní zdroje, ale 

také zdroje cizí. Analyzuje se velikost vlastního kapitálu, řízení pracovního kapitálu, náklady 

na kapitál, míra zadluženosti, závazky a vztahy s věřiteli a dlužníky. Také zde patří hledisko 

získávání kapitálu a přístup ke kapitálu cizímu. Finanční a rozpočtové faktory by měli 

analýzou dát vodítko ke zdrojům, jenž jsou potřebné, ale jsou k dispozici i konkurenčním 

podnikům a které se naopak mohou sloužit k dosažení konkurenční výhody. [9] [10] 

 

2.8.2 BCG matice 

Jedná se o takzvanou Bostonskou matici, metodu k analýze portfolia výrobků podniku. Je 

používána managementem při řízení a rozhodování o alokaci podnikových zdrojů. 

Analýza BCG spočívá ve třech krocích: 

1. podnik je rozdělen na strategické části – jednotky, 

2. jednotlivé jednotky jsou pak mezi sebou porovnávány a je zjišťován jejich přínos, 

3. dle výsledků z porovnání jednotek jsou tvořeny cíle a strategie. 

Strategické jednotky jsou rozděleny v bostonské matici do čtyř kvadrantů dle jejich podílu 

na trhu a dle předpokládaného tempa růstu, respektive konkurenčního okolí. [10] 

Obrázek 2.4 - BCG matice 

 

Zdroj: SEDLÁČKOVÁ, H. Strategická analýza. 1. vyd.  

Praha: C. H. Beck, 2000. ISBN 80-7179-422-8. 
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Hvězdy – vysoký tržní podíl na rychle rostoucím trhu. Tyto výrobky jsou pro podnik 

zdrojem vysokých tržeb, ale vzhledem k rychle rostoucímu trhu, musí podnik počítat 

s nárůstem konkurenčních podniků, které se budou chtít na trhu s těmito výrobky uplatnit. 

Tržní podíl bude tedy v budoucnu klesat. Jsou to většinou výrobky na začátku svého 

životního cyklu, buďto úplné novinky nebo inovované výrobky. Jsou tedy v portfoliu 

podniků, které investují do vývoje a uvádí nové výrobky nebo umí ty stávající pojmout 

novým způsobem. 

Dojné krávy – vysoký tržní podíl na pomalu rostoucím trhu. Jsou nejlepším typem 

výrobků, které podnik v portfoliu může mít. Zajišťují vysoké tržby při minimálním 

vynaložení nákladů, které jsou alokovány především do udržení tržního podílu. Při jeho 

klesání je možné dojné krávy zachovat exportem na nové trhy. 

Psi – malý tržní podíl na pomalu rostoucím trhu. Také uváděni jako „prašiví psi“. 

Většinou výrobky na konci svého životního cyklu, buďto vzniklých ze špatně 

obhospodařovaných dojných krav nebo z důvodu špatných rozhodnutí managementu. Tyto 

výrobky přinášejí podniku minimální tržby. Doporučením je ukončení výroby. 

Otazníky – malý tržní podíl na rychle rostoucím trhu. Z těchto výrobků se může stát 

prakticky cokoliv. Je na managementu a správných rozhodnutích, kam tyto výrobky na trhu 

posunou, zda se z nich stanou díky správným investicím a inovacím hvězdy či dojné krávy, 

nebo se z nich stanou psi a podnik na nich prodělá. 

Podnik by měl mít své portfolio výrobků dle této metody optimálně rozložené. Mít v něm 

maximální množství hvězd a také otazníků, kterým může financovat vývoj a inovace díky 

tržbám z dojných krav. [10] 

 

2.9 SWOT analýza 

SWOT analýza je jednou z nejvyužívanějších analytických metod. Využívá dříve 

získaných údajů z analýz vnějšího a vnitřního prostředí. Souhrnně a přehledně jsou tyto 

relevantní informace díky SWOT analýze interpretovány a využity pro další strategické 

rozhodování a formulování cílů, definování vize nebo identifikaci kritických oblastí. 
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Název analýzy vychází právě z analýz vnitřního a vnějšího prostředí. 

Strenghts – silné stránky podniku,  

Weaknesses – slabé stránky podniku. 

Opportunities – příležitosti vnějšího prostředí,  

Threats – hrozby vnějšího prostředí. 

 

„Komplexně pojatá SWOT analýza staví silné a slabé stránky organizace anebo její části 

proti identifikovaným příležitostem a hrozbám, které vyplývají z okolí, a vymezuje pozici 

organizace nebo její části jako východisko pro definování strategií dalšího rozvoje.“  

Je doporučeno dodržovat při zpracovávání této analýzy určité principy: 

 princip účelnosti – je nutné soustředit se na účel analýzy, ne jen automaticky či 

mechanicky vypisovat či kopírovat postupy a výsledky jiného problému, 

 princip relevantnosti – vyvarovat se zahlcení informacemi, ale soustředit se jen na 

podstatná a strategická fakta, tedy jevy s dlouhodobým trváním. Jinak by bylo 

vyhodnocení a definování strategie značně obtížné, 

 princip kauzality – nesoustředit se na důsledky, ale na příčiny a jejich odstranění. 

Většinou při velkém množství slabých stránek je jen několik z nich příčinou a 

ostatní jsou pouze důsledkem těchto příčin, 

 princip objektivnosti – je nutné, aby byla analýza objektivní, čehož lze dosáhnout 

při spolupráci většího počtu lidí při jejím vytváření. Objektivnost lze také zajistit 

užíváním hodnotících stupnic důležitosti jednotlivých faktorů. [3] 
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Obrázek 2.5 – Matice SWOT 

 

Zdroj: www.vlastnicesta.cz – SWOT analýza [online]. [cit. 8. 6. 2012]. Dostupné na internetu: 

<http://www.vlastnicesta.cz/metody/metody-marketing/swot-analyza/> 

Strategie: 

MAX-MAX - maximalizací silných stránek maximalizovat příležitosti neboli agresivní 

SO strategie využití. V okolí podniku jsou příležitosti a podnik má k dispozici své silné 

stránky, které tyto příležitosti podporují. Jde o využití silné stránky ve prospěch příležitosti. 

Jedná se o nejlepší situaci, která umožňuje růst podniku. 

MIN-MAX -  minimalizací slabých stránek maximalizovat příležitosti neboli WO 

strategie hledání. Podnik má v okolí mnoho příležitostí, zároveň má však také mnoho 

slabých míst. K překonání slabé stránky je nutné využít příležitosti. 

MAX-MIN - maximalizací silných stránek minimalizovat hrozby neboli ST strategie 

konfrontace. Vznikne při střetu silných stránek s hrozbami okolí. Je nutné využití silné 

stránky k odvrácení ohrožení. 

MIN-MIN - minimalizací slabých stránek minimalizovat hrozby neboli WT strategie 

vyhýbání. Při této strategii existuje v okolí podniku velké množství hrozeb a zároveň má 

podnik mnoho slabých stránek. Strategie spočívá v minimalizaci slabé stránky a vyhnutí se 

ohrožení např. pomocí kompromisů nebo opouštěním některých pozic na trhu. [3] [22] 
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Nespornou výhodou SWOT analýzy je relativně jednoduché a rychlé vypracování. Díky 

tomu může každá firma tuto metodu využívat pro strategické rozhodování i při tvoření 

jednoduchých projektů. To vše při nízkých nákladech a krátké době zpracování. Objektivita a 

správnost této metody je ovšem závislá na množství lidí a jejich profesní diferenciaci. Lepších 

výsledků je dosaženo, když SWOT analýzu vypracovává více pracovníků, kteří jsou navíc v 

organizační struktuře podniku na různých pozicích. Tím je možno zamezit zkreslení a 

chybným závěrům. [10]  
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3 Charakteristika vybrané společnosti  

 

Dle přání jednatele společnosti neuvádět o společnosti konkrétní údaje byl pro potřeby 

této bakalářské práce zvolen název firmy ABC, spol. s r. o. Veškeré data z výkazů společnosti 

byly pozměněny. Z konkurenčních důvodů nejsou uváděny ani názvy odběratelů a 

hospodářské výsledky společnosti. 

3.1 Historie společnosti 

Vybraná společnost je výhradním dovozcem přísad do olejů a paliv amerického výrobce 

ABC pro evropský trh. Výrobce se již téměř 40 let specializuje na výrobu produktů z oblasti 

mikrodifuzních maziv. Název výrobků a firmy je spjat se jménem tamního majitele firmy, 

významným odborníkem v oblasti výroby speciálních aditiv pro olejářské firmy a současně 

autorem vynálezu a majitelem patentu tzv. permanentně difundujících maziv z roku 1976. Své 

výrobky prodávají formou výhradních dovozců a zastoupení po celém světě, od roku 2001 

také v Evropě vybranou společností ABC, spol. s r. o.  

 

3.2 Předmět podnikání 

Jak již bylo uvedeno, společnost se zabývá dovozem výrobků petrochemického průmyslu 

a jejich následným velkoobchodním i maloobchodním prodejem. Při prodeji využívá sítě 

obchodních zástupců, také přímý prodej a prodej přes své internetové stránky.  

Společnost aktivně působí mimo Českou republiku, také v Polsku, Řecku a na Slovensku. 

Pro ostatní evropské země zatím nemá oficiální obchodní zastoupení. Největší část z obratu 

tvoří prodej v České republice (91 %). Zahraniční prodej je pak zastoupen takto: Slovenská 

republika 5 %, Polská republika 3 %, Řecko 1 % z celkového obratu společnosti. 

 

3.3 Produktové portfolio 

Produktové portfolio momentálně tvoří přísady do nafty, benzínu a olejů, maziva, 

přípravky pro odkalování a čištění motorů, čistící přípravky. Do budoucna je plánováno 

rozšíření portfolia o speciální oleje, přípravky pro aditivaci a další plastické tuky. 
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Všechny přísady a mazací tuky fungují jako mikrodifuzní maziva. Ty pracují na principu 

permanentní difuze maziva, do povrchu kovů jsou schopna vlivem tlaku a třecích teplot, mezi 

kovovými plochami, proniknout do mikrotrhlin na vyleštěném povrchu a následně se navázat 

na kovový povrch. Vytvoří tak souvislou mazací vrstvu tloušťky 1 až 2 mikrony. Tato vrstva 

byla oficiálně změřena pod elektronovým mikroskopem ve Franklinově ústavu. Tím je 

zajištěna dlouhodobá a dokonalá ochrana povrchu před opotřebením. Přísady jsou vyrobeny 

na bázi ropných destilátů bez přítomnosti škodlivých přísad na bázi chloru, fluoru, síry nebo 

fosforu a jiných nebezpečných látek způsobujících korozi vnitřku motorů případně rozpad 

kompozic a motorových olejů. Neobsahují zároveň cizorodé příměsi na bázi MoS2, PTFE 

nebo jiných kovů. Jejich účinky jsou na rozdíl od přísad na bázi chloru nebo síry a fosforu 

prokazatelné a dlouhodobé. 

  Produkty ABC byly za uplynulých téměř 40 let podrobeny řadě testů významných ústavů 

a zkušeben v rámci dlouhodobých motorových zkoušek, které prokázaly vlastnosti 

deklarované výrobcem. Jedná se o testy motorů Chevrolet (Univerzita v Utahu), Renault 

(Univerzita v Nantes - Francie), Volkswagen (Karr V Motortechnik Ludvigsburg - Německo) 

a letecký motor Teledyne Continental (RAM Aicraft Modifications - Texas). Dále byly 

výrobky podrobeny testům v rámci NASA (Pasadena, Texas), Západočeskou univerzitou 

v Plzni, ČZU Praha a dalšími významnými institucemi, které se bezezbytku shodly na tom, že 

výrobky mají uváděné vlastnosti a jsou naprosto bezpečné. Systémem ANAC firmy ELF bylo 

prokázáno významné dlouhodobé snížení opotřebení u motorů AVIA a Ford Fiesta. 

Dlouhodobým sledováním motorů AVIA bylo prokázáno zvýšení životnosti až o 100 %. Na 

základě těchto výsledků a jejich spolehlivosti byly výrobky a výrobní technologie pojištěny, 

na škodu způsobenou výrobkem zákazníkovi, u pojišťovny Hartford Lloyds v USA, v České 

republice pak u pojišťovny Allianz. I to je známkou kvality výrobků, protože výrobky tohoto 

typu jsou u pojišťoven, z důvodu vysokého rizika, hodnoceny jako nepojistitelné. Za celou 

dobu prodeje výrobků u nás ani v USA nedošlo ke škodné události. 

  Díky vlastnostem speciálních přísad mohly být vyvinuty originální receptury vhodné k 

použití v mnoha průmyslových oblastech, pro spalovací motory benzínové a dieselové, 

palivové a hydraulické systémy, převodová ústrojí a obrábění kovů. Z oblasti speciální 

chemie jsou k dispozici prostředky k likvidaci zápachu a antioxidanty a aditiva pro výrobu 

bionafty a lihobenzínu. Receptury mají vynikající reference při použití i v extrémních 

podmínkách při nízkých a vysokých teplotách i působení vody a kyselin. 
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Průměrný podíl na celkových tržbách v posledních pěti letech, dle druhu produktu, je 

zobrazen v následujícím grafu. 

 

Zdroj: Vytvořeno autorem z materiálů společnosti ABC, spol. s r. o. 

3.4 Organizační struktura 

Společnost má dva společníky. Jeden z nich je také jednatelem společnosti a zároveň 

ředitelem společnosti. Zajišťuje odborné zázemí a technickou podporu výrobkům, při 

komunikaci se zákazníky nebo obchodními zástupci. Zároveň vyjednává obchodní podmínky 

a zajišťuje objednávky zboží od výrobce. Společnost má mimo něj jednoho zaměstnance, 

který vyřizuje objednávky zákazníků či obchodních zástupců, připravuje je, balí a rozesílá. 

Momentálně také zajišťuje veškerou administrativu. 

Obrázek 3.1 - Organizační struktura 

 

Zdroj: Vytvořeno autorem 
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Obchodní zástupci společnosti jsou smluvní a jejich zisk z prodeje je tvořen rozdílem 

mezi jejich nákupní velkoobchodní cenou a doporučenou cenou maloobchodní. 

Zahraniční zastoupení v Evropě je realizováno vždy jedním smluvním výhradním 

importérem pro danou zemi. Ten si pak již vytváří vlastní síť obchodních zástupců. 

 

3.5 Tržby společnosti 

Prodej je zhruba z 35 % uskutečňován obchodními zástupci a dalšími 51 % internetovými 

objednávkami. Vlastní prodej koncovým zákazníkům v sídle společnosti tvoří jen zhruba 5 % 

z celkových tržeb. 9 % tržeb tvoří prodej zahraničním zástupcům v Evropě. 

 

Zdroj: Vytvořeno autorem z materiálů společnosti ABC, spol. s r. o. 

Vývoj tržeb ve sledovaném období 2006 – 2011 má, až na propad v minulém roce, 

stoupající tendenci a dle stávajících dat společnosti za první polovinu roku 2012 by tento 

trend měl i v tomto roce pokračovat. To se dá přisuzovat stále rostoucím nákladům na 

pohonné hmoty. Vzhledem k vlastnostem výrobků ABC, tj. snížení spotřeby pohonných 

hmot, díky snížení tření v pohyblivých částech motoru, lepšímu mazání a u přísad do paliv 

díky zlepšení jejich vlastností (čistící formule, zvýšení oktanového nebo cetanového čísla), se 

dá předpokládat zvýšený zájem ze strany koncových zákazníků, kteří je aplikují do svých 

motorových vozidel a zařízení, ale také zvýšený zájem majitelů menších čerpacích stanic, 

kteří tyto přípravky do benzínů a nafty přidávají. 
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Graf 3.3 - Vývoj tržeb společnosti v letech 2006 - 2011 v Kč 

 

Zdroj: Vytvořeno autorem z materiálů společnosti ABC, spol. s r. o. 

 

3.6 Vize a cíle společnosti 

Společnost chce rozšířit portfolio dovážených výrobků o speciální oleje, další aditiva a 

v neposlední řadě také plastické tuky, které mají vynikající vlastnosti a reference. V oblasti 

propagace by chtěla dostat jméno svých výrobků do širšího povědomí zákazníků. Díky tomu 

předpokládá nárůst zájmu o výrobky, nárůst zákazníků a tím i tržeb. V plánu má také 

modernizaci svých internetových stránek.   

V dlouhodobém horizontu má v plánu nechat hlavní prodejní činnost na svých obchodních 

zástupcích. 
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4 Analýza konkurenceschopnosti společnosti 

4.1 Analýza makrookolí – PESTLE 

Touto analýzou by měly být rozpoznány vnější faktory okolí společnosti, které jsou pro ni 

významné nebo ji mohou v budoucnu ovlivnit. Jelikož většinový podíl prodeje společnosti je 

na území České republiky, zaměřil jsem se především na faktory tohoto území. 

 

4.1.1 Politické faktory, legislativní faktory 

Společnost ABC, spol. s r. o. většinu zboží dopravuje lodní přepravou z USA do Evropy, 

po pevnině pak dopravou kamionovou. Vstupem do Evropské unie v roce 2004 a podpisem 

Lisabonské smlouvy v roce 2010, se pro danou společnost sjednotila pravidla pro přepravu 

těchto ropných produktů, hodnocených jako nebezpečný náklad, po Evropských státech a tím 

také nutná administrativa. Dodání zboží od výrobce tak trvá kratší dobu. Nespornou výhodou 

je pak i jednodušší obchodování na území Evropské unie, v rámci volného pohybu zboží, a 

tím pádem možnost růstu dané společnosti. 

Dovoz z USA do Evropské unie podléhá clu, které u tohoto typu výrobků činí 5 %. 

Jelikož se jedná o zboží obchodní povahy, započítává se do cla, mimo vlastní hodnoty zboží, 

také poštovné v plné výši. Dané společnosti, jako plátci DPH, není tato daň vyměřována 

celním úřadem, ale společnost ji uvádí v daňovém přiznání. 

Některé výrobky ABC dále podléhají spotřební dani. Aditiva do benzínů se daní 12.840,- 

Kč za 1000 litrů, aditiva do nafty 10.950,- Kč za 1000 litrů. 

Politická situace v ČR se nemusí na první pohled zdát absolutně stabilní, tato situace není 

ale v zemích Evropské unie v současnosti nijak výjimečná. Největší hrozbou v současnosti 

z pohledu politických faktorů je daňová politika a nejasnosti v plánech vlády, která 

v posledním roce předložila několik novel a návrhů. Změna sazby pro společnost ABC, spol. 

s r. o. by znamenala změnu cen výrobků, případně úpravu marží. Plánované změny DPH jsou 

od roku 2013 a dle stávajících návrhů by měly platit zvýšené sazby o jeden procentní bod, tj. 

15 a 21 %. Od roku 2016 by mělo dojít ke sjednocení na 17,5 %. 
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4.1.2 Ekonomické faktory 

Mezi tyto základní faktory ovlivňující podnikatelské prostředí dané společnosti považuji 

vývoj HDP, míru nezaměstnanosti, výši průměrných mezd, míru inflace, vývoj kurzu české 

měny vůči americkému dolaru a vzhledem k účelu prodávaných výrobků také cenu 

pohonných hmot. 

Vývoj hrubého domácího produktu se dá pokládat za hlavní ukazatel ekonomického růstu. 

V této době, kdy se Evropa vzpamatovává z ekonomické krize minulých let a potýká se 

s dluhovými problémy některých států Evropské unie, nejsou předpovědi vývoje budoucích 2 

let optimistické. Z důvodu naší proexportní ekonomiky jsme závislí na ekonomikách 

evropských států. Se snížením jejich spotřeby nutně klesne i náš HDP závislý na vývozu. 

Míra nezaměstnanosti stagnující na úrovni kolem 7 % a zdražování, tj. zvyšující se míra 

inflace, společnostem prodávající výrobky, které zákazníci nutně nepotřebují, snižují 

množství potenciálních nakupujících.  

 

 

Tabulka 4.1 – Vývoj inflace, nezaměstnanosti, mezd a HDP v ČR v letech 2006 - 2011 

Údaj/rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Míra inflace (v %) 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 

Nezaměstnanost (v %) 7,1 5,3 4,4 6,7 7 6,7 

Průměrná měsíční mzda (v Kč) 19447 20927 22653 23488 23665 24121 

Reálný růst HDP (v %) 6,8 6,1 2,5 -4,1 2,3 1,7 
 

Zdroj: Vytvořeno autorem ze statistických údajů na www.czso.cz [online]. [cit. 8. 7. 2012]. Dostupné na internetu: 

<http://vdb.czso.cz/vdbvo/> 
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Graf 4.1 - Vývoj a predikce reálného růstu HDP v % pro roky 2002 – 2018 
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Zdroj: www.patria.cz – HDP [online]. [cit. 8. 7. 2012]. Dostupné na internetu: 

<http://www.patria.cz/others/economydetailgraph.aspx?indicatorcode=GDPConstantPricesYearlyChange/> 

 

Z důvodu nákupu zboží v amerických dolarech, je pro společnost a její budoucí vývoj 

důležitý kurz české koruny vůči této měně, zejména pro nastavení prodejních cen a marže. 

Postupné oslabování české měny, může spolu s plánovaným zvýšením DPH značně zasáhnout 

do cenové politiky společnosti. 

 

Graf 4.2 - Vývoj kurzu CZK/USD - střed 
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Zdroj: www.patria.cz – Kurz CZK/USD [online]. [cit. 10. 7. 2012]. Dostupné na internetu: 

<http://www.patria.cz/kurzy/CZK/USD/kurzy.html> 
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Ceny pohonných hmot mají již od roku 2008 stoupající trend. Při takto vysokých cenách 

pohonných hmot mají uživatelé automobilů jen několik možností jak náklady na přepravu 

snížit. Buďto zakoupením modernějšího vozu s úspornějším motorem, což bývá finančně 

náročné, druhou možností je využívat automobil méně a spolehnout se na jiné formy dopravy. 

Třetí možností je využití přípravků ABC, které sníží spotřebu v průměru o 10 – 20 %, dle 

typu motoru a použitých přípravků. 

 

Graf 4.3 - Vývoj cen pohonných hmot v ČR v Kč za 1 litr 
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Zdroj: www.ccs.cz – Ceny PHM [online]. [cit. 10. 7. 2012]. Dostupné na internetu: 

<http://www.ccs.cz/pages/phm2.php> 

 

4.1.3 Sociální faktory 

Jedním ze sociálních faktorů ovlivňujících danou společnost je životní úroveň 

obyvatelstva. Ta se neustále zvyšuje. Projevem toho, je mimo jiné, více motorových vozidel 

v jedné rodině.  

Také samotný životní styl by mohl být příležitostí. S rostoucí životní úrovní se rozšiřují 

řady lidí, kteří mají koníčky spojené s motorismem, např. sběratelé veteránů, motocyklisté, 

majitelé čtyřkolek a provozovatelé motorových člunů. Zde je možné najít nové zákazníky. 

Neustále se zvyšující mobilita obyvatelstva, odhodlání cestovat, např. za zaměstnáním je 

pro společnost ABC, spol. s r. o. také kladným znamením. Počet motorových vozidel stále 

stoupá, zejména pak počet osobních automobilů. 
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Graf 4.4 - Vývoj počtu vozidel v ČR v kusech 
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Zdroj: www.autosap.cz – Vozový park [online]. [cit. 10. 7. 2012]. Dostupné na internetu: 

<http://www.autosap.cz/sfiles/a1-9.htm> 

 

4.1.4 Technologické faktory 

Nejnovější výzkumy a rychlý vývoj v automobilovém průmyslu mohou zapříčinit 

postupný přechod na alternativní pohon vozidel. Již dnes běžně jezdí auta s pohonem na LPG, 

CNG, Ethanol E85, na elektrobaterie a další technologie, jako třeba vodíkové články, se také 

rozšiřují. Většina pohonů skýtá pro společnost ABC, spol. s r. o. spíše příležitost, ale 

vzhledem k neustálému vývoji, je zde do budoucna i hrozba rozšíření pohonu, který by tyto 

přísady nevyžadoval. 

Velkým plus vybrané společnosti je samotný výrobce, který vlastní patent na složku 

mikrodifuzních maziv obsaženou ve výrobcích ABC. 

 

4.1.5 Ekologické faktory 

Mezi ekologické faktory řadíme přírodní a klimatické vlivy. Česká republika leží 

v oblasti, kde se téměř 5 měsíců z roku potýkáme s teplotami nižšími než 0 stupňů Celsia. Při 

takto nízkých teplotách je nutné aditivovat naftu proti zamrzání. Jelikož téměř polovinu tržeb 

vybrané společnosti tvoří prodej přísad do nafty a zhruba 30% z celkových tržeb tvoří právě 

aditiva do zimní nafty, je to pro společnost důležitý faktor.  
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S tím je spojena i sezónnost. Nejvyšších tržeb z celého roku společnost dosáhne během 

zimních měsíců, kdy jdou na odbyt aditiva pro zimní naftu a na jaře. V jarních měsících se 

projevuje již několikaletý trend výměny automobilového oleje v autech českých motoristů, 

tudíž se prodávají přísady do olejů a sady pro ošetření motoru. 

Legislativa na ochranu životního prostředí může pozitivně ovlivnit spotřebu speciálních 

aditiv. Již nyní je povinnost 5 % obsahu biosložky v palivu a s největší pravděpodobností se 

poměr bude zvyšovat. Pro zachování vlastností paliva je pak nutné provést jeho aditivaci.  

Další příležitostí je samotné snižování emisí škodlivin ve výfukových plynech. Velká část 

výrobků ABC tyto emise vypouštěné do ovzduší svými účinky snižuje.  

Ekology i Evropskou unií je také důrazně prosazováno biopalivo Ethanol E85. To je 

vyrobeno z obnovitelných zdrojů, převážně zemědělských plodin. V Jižní i Severní Americe 

se již několik let používá a byly zjištěny negativní účinky na motor bez použití speciálních 

olejů či aditiv do olejů.  

 

4.2 Analýza mikrookolí – Porterův model pěti konkurenčních sil 

4.2.1 Konkurence v odvětví 

Olejářský průmysl je u nás ve větší míře doménou velkých nadnárodních společností jako 

je Shell, Castrol, Total, OMV, BP, Paramo, Unipetrol, Sheron a dalších. Konkurentů je zde 

mnoho i v řadách menších firem. Motorových olejů, maziv a přísad lze na trhu najít 

nepřeberné množství. Výrobky určité řady od různých výrobců mívají však dle testů a měření 

obdobné vlastnosti.  

Koncerny čerpacích stanic vystupují zároveň jako konkurenti i v případě aditiv do paliv, 

které zabraňují zamrzání paliva nebo zvyšují oktanové či cetanové číslo. V tomto případě si je 

vyrábějí pro své čerpací stanice samy. Menší čerpací stanice aditiva nakupují spolu 

s benzínem příslušné společnosti nebo je objednávají z jiné petrochemické rafinérie. U těchto 

menších provozovatelů by mohla rozšířit společnost ABC, spol. s r. o. portfolio svých 

zákazníků. 
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4.2.2 Substituce výrobků  

Substituce aditiv do paliv momentálně není ničím možná. V dlouhodobém horizontu je 

zde možnost přechodu k alternativním pohonům, je to ovšem otázka minimálně desítek let. 

Stále zde ale budou průmysloví odběratelé, kteří využijí přípravky do svých zařízení a 

výrobních linek k prodloužení jejich životnosti a intervalů údržby. 

 

4.2.3 Potenciální nová konkurence 

Vzhledem k finanční náročnosti výzkumu a vývoje něčeho nového v této oblasti a také 

vzhledem k tomu, že již nyní je trh zaplněn, je málo pravděpodobná nová konkurence ve 

smyslu úplně nového revolučního výrobku. 

Pravděpodobný je ale vstup firem, které by mohly obchodovat na trhu s obdobnými 

přípravky a zbožím jako nabízí stávající konkurence. 

Momentálně se na trhu objevují spíše výrobky, které nesplňují udávané účinky nebo je 

jejich účinek zanedbatelný a to dle testů i z ohlasů samotných zákazníků. Spíše naopak, mají 

krátkou životnost, poškozují motory nebo způsobují následné problémy. Nejsou tedy pro 

společnost ABC, spol. s r. o. konkurencí, ale mohou poškodit dobré jméno tohoto oboru. 

 

4.2.4 Vyjednávací síla dodavatelů 

Toto kritérium by se dalo hodnotit u společnosti ABC, spol. s r. o. jako vysoká hrozba. 

Americký výrobce je jediným dodavatelem zmíněné společnosti, jakožto výhradního zástupce 

výrobků ABC v Evropě. To sebou nese celou řadu rizik. Výrobce se může opozdit 

s dodávkou zboží nebo nedodat zboží vůbec a tím může ohrozit životaschopnost společnosti, 

která nebude mít z čeho vytvářet tržby a tím ani zisk. Na změnu cen výrobce, nemá 

společnost možnost pružně reagovat. Nemůže ani pokrýt výpadek svých příjmů, ze zvýšení 

cen a následného poklesu zájmu svých zákazníků o výrobky ABC, z jiné podnikatelské či 

prodejní činnosti. 
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4.2.5 Vyjednávací síla zákazníků 

Společnost působí na našem trhu již 11 let. Za tu dobu získala mnoho stálých zákazníků 

z řad koncových spotřebitelů i z řad výrobních a dopravních společností. Zákazníky má také 

v petrochemickém průmyslu a mezi provozovateli menších čerpacích stanic. 

Zhruba 60 % ročních tržeb vytvoří maloodběratelé (roční tržba do 50.000,- Kč), 40 % 

velkoodběratelé (roční tržba nad 50.000,- Kč). Celých 25 % ročních tržeb z toho tvoří odběr 

jediné firmy. Takový velkoodběratel může mít tudíž relativně velký vliv na tvorbu tržeb. 

 

Zdroj: Vytvořeno autorem z materiálů společnosti ABC, spol. s r. o. 

4.3 Analýza vnitřních faktorů společnosti 

4.3.1 Faktory vědecko-technického rozvoje 

Mezi tyto faktory je možno u společnosti ABC, spol. s r. o. zařadit především kvalitu 

výrobků a jejich unikátní vlastnosti, kterých dosahují díky špičkovým chemikům a know how 

v laboratořích výrobce. Pro zákazníka jsou schopni vyvinout i individuální řešení problému. 

Po odebrání vzorku příslušné látky (oleje, paliva atd.) a specifikování požadovaných 

vlastností, je toto odesláno do laboratoří v USA, kde upraví aditivum na takové složení, které 

po přimíchání do původní látky, zajistí požadované vlastnosti. Společnost tedy dokáže velice 

pružně reagovat na potřeby trhu. 

Další výhodou společnosti je připravenost na budoucí vývoj v oblasti alternativních paliv. 

Na americkém trhu jsou již tyto paliva několik let používána a výrobce má vyvinuty aditiva, 

které eliminují negativní účinky a vlastnosti těchto paliv. Po rozšíření na našem trhu, má tedy 

60 % 

25 % 

15 % 

Graf 4.5 - Průměrná účast zákazníků na ročních tržbách 

Maloodběratelé

1 velkoodběratel
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společnost k dispozici řadu výrobků, které budou řešit komplikace a problémy zákazníků 

s alternativními palivy. 

4.3.2 Faktory podnikových a pracovních zdrojů 

Silnou stránkou společnosti v oblasti těchto faktorů je bezpochyby odborné zázemí, které 

má ve specialistech ve výrobní firmě. Také jednatel a ředitel místní společnosti je 

dlouholetým odborníkem v oblasti paliv a maziv.  

Společnost by se dala označit za velice štíhlou. Mimo ředitele má jen jednoho dalšího 

zaměstnance pro administrativu a odbyt zboží. K ostatním potřebám a službám využívají 

externí pracovníky a firmy, což je v tomto případě ekonomicky výhodnější. Ve společnosti 

jsou tím pádem eliminovány chyby v komunikaci a je zde jasné rozdělení úkolů, pravomocí a 

odpovědností. Nevýhodou takto štíhlé firmy je každopádně nezastupitelnost zaměstnanců, 

především ředitele společnosti, pro jeho odbornost. Za další slabou stránku by se dala označit 

absence synergického efektu, neboli v tomto případě „víc hlav víc ví“. Firmy s více 

zaměstnanci mohou snáze přicházet na nové nápady a lépe využít možností, které se na trhu 

naskytnou.  Při dvou zaměstnancích, kteří jsou vytíženi svými povinnostmi, společnost jen 

stěží stačí sledovat trh, jeho aktuální trendy, novinky, technologie.  

Místo zaměstnanců zajišťují společnosti více jak třetinový příjem z tržeb smluvní 

obchodní zástupci. Dle získaných dat, ale jen relativně nízký počet z nich tvoří společnosti 

ABC, spol. s r. o. dostatečný odbyt výrobků.  

Do této skupiny faktorů patří také informační systémy. Zaměstnanci využívají několik 

informačních systémů, které navíc nejsou funkčně propojeny. Vzniká tak nadbytečná 

administrativa a s ní spojené náklady.  

  

4.3.3 Faktory výroby a řízení výroby 

Jelikož vybraná společnost není výrobním podnikem, ale je podnikem obchodním, 

vzhledem k těmto faktorům by měla být pozornost soustředěna na činnosti, s jejichž pomocí 

je uskutečňován následný prodej. Z důvodu dovozu výrobků, které obsahují chemické látky, 

musí společnost zajistit patřičné náležitosti a splnit normy dané legislativou České republiky a 

Evropské unie. Pro celní odbavení si společnost najímá externí firmu, která toto, včetně 

zařazení výrobků dle celních kódů a vyhotovení celní deklarace, zajistí. Sama společnost pak, 

dle zákona o chemických látkách, při dovozu nových výrobků zajišťuje, dle normy REACH, 
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bezpečnostní listy a jejich evidenci. Výrobky také nechává evidovat u státního zdravotního 

ústavu. Dále vyhotovuje překlad návodu k použití, který musí samozřejmě také splňovat 

normy dané zákonem, jako například seznam nebezpečných látek, třídu nebezpečnosti a 

základní vlastnosti výrobku. V případě nutnosti zajišťuje společnost také přebalení výrobků. 

Jazykové mutace návodů a všech podkladů, si v případě prodeje výrobků do dalších 

evropských zemí, zajišťují sami importéři. Společnost jim poskytuje originální podklady pro 

vypracování těchto jazykových mutací. 

Slabou stránkou společnosti jsou, s ohledem na tyto faktory, dlouhé dodací lhůty výrobků 

od výrobce. Samotná výroba objednávky až po expedici trvá v průměru 3 týdny. Je to dáno 

složitostí výroby a nutnosti dodávek komponentů a surovin od dodavatelů výrobci. Přeprava 

až do celního skladu v ČR trvá 6 týdnů.  

 

4.3.4 Faktory marketingové a distribuční 

Dalo by se říci, že každý motorista nebo firma provozující mechanické stroje, by mohli 

být potenciálními zákazníky společnosti ABC, spol. s r. o. Ať už z důvodu úspory na palivu 

nebo pro zvýšení výkonu motoru či jiných zařízení. Propagace výrobků ABC a jejich 

vlastností i marketing je momentálně vesměs na smluvních obchodních zástupcích. 

Společnost jim k tomu poskytuje vytvořené podklady, designové vzory, loga apod. Formu, 

styl a zaměření propagace nechává na nich. 

Velká část zákazníků je získávána na doporučení, tedy od lidí, kteří již výrobky ABC 

použili nebo s nimi mají zkušenost a jsou s jejich účinky spokojeni. 

Účinky výrobků jsou dány, jak již bylo zmiňováno, patentovanou technologií složení a 

výroby, která zvyšuje kluznost a tím eliminuje tření. Zatím žádná konkurenční technologie 

nedosáhla v tomto ohledu srovnatelných výsledků. To prokazuje i řada testů různých výrobců 

a laboratoří u nás i ve světě. Mimo to, nabízí tzv. balík přidaných vlastností. Většina 

konkurenčních výrobků jsou jednoúčelové receptury. Výrobky ABC mají však, dle 

konkrétního typu a jejich užití, další vlastnosti. Např. mimo čistících a stabilizačních 

vlastností u aditiv do paliv, které se od nich očekávají, jsou zde patentované receptury pro 

snížení tření, konzervaci, dále zvedají oktanové či cetanové číslo, likvidují vodu a mají 

antikorozní účinky. Ještě výraznější převaha oproti konkurenci je, z hlediska kvality a 

prokazatelných účinků, v oblasti aditiv do olejů. Obdobné je to i s čistícími a odkalovacími 
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přípravky. Ty také mimo účelové použití pro odstranění konkrétní závady nebo problému, 

navíc nabízí další přidané vlastnosti. 

Nevýhodou v tomto směru je vyšší cenová hladina výrobků, která se odvíjí od kvalitních 

surovin ve výrobě a větším množstvím aktivních látek v přípravcích. 

Výrobky ABC jsou chráněny, mimo patentovou ochranu, také registrovanou obchodní 

značkou. I přes všechny tyto aspekty, ale zastávají dle odhadu výrobky ABC jen zlomkový 

tržní podíl. 

Distribuci směrem k obchodním zástupcům a zákazníkům zajišťuje společnost 

prostřednictvím České pošty. V případě velkoobjemového zboží nebo paletového balení jej 

odesílá firmou PPL. 

 

4.3.5 Faktory finanční a rozpočtové 

Společnost disponuje pouze drobným hmotným majetkem, jako je vybavení kanceláří, 

skladu, výpočetní a kancelářská technika a osobním autem. Prostory kancelářské i skladové si 

pronajímá.  

Veškeré závazky hradí z vlastních zdrojů. Jelikož zboží je od dodavatele objednáváno 

zhruba 3 krát za rok, skrze zaplnění přepravního kontejneru a nákladů na převoz, má 

společnost většinu kapitálu vázanou ve skladových zásobách. 

 

4.4 SWOT analýza 

Pomocí dostupných informací a provedených analýz vnějšího a vnitřního prostředí 

společnosti ABC, spol. s r. o. byly formulovány příležitosti a hrozby, které společnost 

nějakým způsobem ovlivňují nebo by ji mohly ovlivnit. Také byly formulovány její silné a 

slabé stránky. Na základě těchto dat byla vypracována SWOT matice, která bude posléze 

sloužit jako zdroj pro návrhy a doporučení.  
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Tabulka 4.2 – SWOT matice 

Vnitřní faktory   Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

    
Kvalita výrobků s 

patentovaným složením Malý tržní podíl 

    
Výhradní zastoupení pro 

evropský trh 

Málo nástrojů marketingové 

komunikace 

    Na českém trhu působí již 11 let Vyšší ceny výrobků 

    
Odbornost a zkušenosti ředitele 

společnosti   

    
Flexibilita v požadavcích na 

složení výrobků   

    Stálí zákazníci   

    
Potenciál v síti obchodních 

zástupců   

    
Pojištění na škody způsobené 

výrobkem   

Vnější faktory       

Příležitosti (O)       

Snadný vstup na nové trhy v EU   MAX - MAX MIN - MIN 

Zvyšující se cena pohonných hmot   SO strategie využití ST strategie konfrontace 
Stoupající počet motorových 

vozidel       

Trh alternativních paliv       
Neexistující substitut - trh 

čerpacích stanic       

Trendy v ekologii a legislativa       

Hrozby (T)       
Konkurenční tlak velkých 

společností   MAX - MIN MIN - MIN 

Závislost na jediném dodavateli   ST strategie konfrontace WT strategie vyhýbání 

Daňová politika       
Oslabující kurz koruny vůči 

americkému dolaru       
 

Zdroj: Vytvořeno autorem 

 

Z výše uvedené SWOT matice vyplývá, že nejvýhodnější strategií pro společnost ABC, 

spol. s r. o. je strategie SO, tedy strategie využití. Společnost má řadu silných stránek a na 

trhu je mnoho příležitostí. Tyto příležitosti by společnost měla využít za pomocí svých 

silných stránek k získání nových zákazníků a posílit tak svůj tržní podíl. 
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5 Návrhy a doporučení 

 

Společnost ABC, spol. s r. o. je zavedenou firmou, s dobrými referencemi a ohlasy 

zákazníků na zboží, které prodává. Pravděpodobně právě pro kvalitu výrobků a jejich účinky 

ji zůstávají zákazníci věrni a jejich řady se postupně rozšiřují. Tomu odpovídá i stoupající 

trend meziročních tržeb. Faktor kvality výrobků je pravděpodobně zároveň nejsilnější 

stránkou společnosti. O její konkurenceschopnosti na našem trhu tedy není pochyb. Vzhledem 

k množství a povaze silných stránek společnosti a také vzhledem k příležitostem trhu, bych 

společnosti doporučil aplikovat strategii využití SO (MAX-MAX).  

Základem by bylo proniknout k novým zákazníkům nebo na nové trhy. Zde se jeví jako 

největší příležitost aktivně jednat s provozovateli samostatných čerpacích stanic nebo menších 

sítí těchto stanic, které aditiva od konkurence již nakupují. Výhodou takto získaného trhu by 

nebyl jen nynější odbyt pro přísady do stávajících paliv, ale díky navázané spolupráci, také 

odbyt pro budoucí přísady do alternativních paliv jako je Ethanol E85. 

Velkým potenciálem společnosti je smlouva o výhradním zastoupení pro Evropu, ta zcela 

jistě není naplno využita. Stálo by za zvážení dát obchodní příležitost firmám distribuujícím 

do evropských států zboží stejného charakteru nebo firmám, které již mají v zahraničí 

vybudovanou síť svých zástupců. K přesvědčení by bylo nutné vypracovat zajímavou nabídku 

a cílenou propagační brožuru každé konkrétní firmě. Další možností je kontaktovat přímo 

zahraniční společnosti v zájmových státech obchodující s obdobným artiklem. 

Velice důležitým faktorem úspěchu je propagace a marketing. Toho si je ředitel 

společnosti vědom a uvedl to také v cílech společnosti. Překážkou může být finanční 

náročnost a efekt z propagace. Proto by bylo určitě výhodné zvolit cílenou reklamu, to 

znamená v odborných motorových časopisech, na obdobných internetových stránkách nebo 

třeba na sociálních sítích, kde je finanční náročnost mnohonásobně nižší a díky specifikaci 

cílové skupiny zákazníků i efektivnější. Zajímavá by pro společnost mohla být také účast na 

různých motoristických akcích, například veteránů, srazů motorkářů, závodů čtyřkolek, rallye 

apod. Zde by bylo možno výrobky prezentovat, případně i prodávat. Hodí se to i pro to, že 

Josef Macháček, 6-ti násobný vítěz Rallye Paříž – Dakar ve skupině Quad čtyřkolek, výrobky 

ABC používal. 
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Většina těchto návrhů se však bude obtížně aplikovat vzhledem k dlouhodobému cíli 

ředitele společnosti, nechat hlavní prodejní činnost na svých obchodních zástupcích. Jejich 

problémem bude patrně motivace, či schopnosti, jelikož vytvořená prodejní síť obchodních 

zástupců již měla na tyto činnosti několik let, mnozí je určitě v nějaké míře využily, ale 

výsledek stále není dostatečný. Doporučuji tedy dvě cesty nebo nejlépe jejich kombinaci.  

Rozšířit vlastní prodej zajištěním zaměstnance nebo zaměstnanců do role obchodníků se 

schopnostmi výrobky nabídnout a prodat. Velikou výhodou by byly kontakty na distribuční 

sítě české, případně i zahraniční. Pravděpodobně tedy někoho kdo pracuje, či pracoval u 

konkurenční firmy nebo v tomto oboru. Zároveň vytvořit marketingovou strategii a cílit 

konkrétní výrobky na konkrétní skupinu zákazníků a ty oslovovat formou reklamy nebo 

návštěvou obchodníka. 

V případě ponechání stávajícího stavu, tedy většinu kompetencí nechat na smluvních 

obchodních zástupcích, je potřeba jim zajistit co nejlepší podmínky pro jejich úspěch a tím i 

pro úspěch společnosti.  

V prvé řadě jim zajistit schopnosti prodat výrobky. Toho by bylo možné dosáhnout 

vytvořením jednak jasných a srozumitelných propagačních materiálů, které by byly vytvořeny 

pro osobní prezentaci výhod a přidaných vlastností výrobků koncovému zákazníkovi. Tedy co 

zákazníkovi koupě výrobku přinese, jaký z něj bude mít užitek. Nejen vlastnosti výrobku, ale 

praktický užitek a finanční užitek. A to s minimem technických údajů. Tato brožura by v 

zákazníkovi měla vzbudit zájem o výhody výrobku. Druhou prezentační brožuru by zástupci 

měli pro případné vysvětlení technických záležitostí, jak výrobek funguje atd. Zákazníci si 

vybírají všemi smysly a bude lepší, než jen strohé konstatování co výrobek dokáže, tyto 

vlastnosti profesionálně odprezentovat. To platí dvojnásob, pokud mají výrobkem přesvědčit 

někoho v managementu společnosti, do které ho chtějí prosadit.  Navíc většina obchodních 

zástupců jsou spíše obchodníci, nežli odborníci na problematiku olejů a aditiv. Takže to 

pomůže i jim samotným správně a účelně vysvětlit tuto problematiku. Nedílnou součástí, by 

samozřejmě měl být školící program a několikrát za rok meetingy a setkání, kde by si zástupci 

mohli sdělit novinky a poznatky z oboru, informace o konkurenci apod. 

Druhým pilířem úspěchu by měla být jejich motivace. Již nyní je ve společnosti vytvořen 

motivační program, v rámci kterého má obchodní zástupce při dosažení určitého objemu 

prodeje možnost získat bonus ve formě následně vyplacených procent z jeho obratu. To by 
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bylo možné ještě více rozpracovat a také doplnit např. různými soutěžemi o nejvyšší obraty 

mezi zástupci. 

Aplikace těchto doporučení by měla zajistit zvýšení počtu koncových zákazníků, ale 

především menších společností, které již obdobné výrobky nakupují. Tím by se společnosti 

ABC, spol. s r. o. zvyšoval tržní podíl, upevňovala by se pozice na trhu a především by 

stoupal zisk, který by pak mohla mimo jiné využít na větší množství skladových zásob pro 

eliminaci rizika zpoždění dodávek od výrobce nebo absence konkrétního výrobku. Pro 

eliminaci rizika jediného dodavatele by bylo vhodné aktivity společnosti rozložit i do 

produktů jiných firem, nejlépe s nákupem zboží v jiné měně nežli je americký dolar, pro 

snížení měnového rizika. Tím by se v budoucnosti mohlo ještě lépe využít potenciálu sítě 

obchodních zástupců pro vytváření zisku také z jiného zboží. 
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6 Závěr  

 

Tématem této bakalářské práce byla analýza konkurenceschopnosti vybrané společnosti. 

Podnikat znamená bojovat, neustále inovovat, dívat se do budoucnosti, zdolávat překážky a 

přijímat nové výzvy. V této bakalářské práci byla analyzována společnost obchodující 

s přísadami do paliv a maziv. Společnost analýzu konkurenceschopnosti v posledních letech 

neprováděla a tak majitele zajímalo, v čem jsou silné a slabé stránky jeho společnosti 

z pohledu někoho jiného a na jaké oblasti zlepšování se má zaměřit.  

Cílem bakalářské práce bylo posoudit konkurenceschopnost dané společnosti pomocí 

metod analýzy vnějších a vnitřních faktorů, konkrétně analýzy PESTLE, Porterova modelu 

pěti konkurenčních sil a analýzy vnitřních faktorů podniku. Následně byla pro vyhodnocení 

použita matice SWOT. Těmito metodami byly odhaleny silné a slabé stránky v dané 

společnosti a následně byla z těchto informací navrhnuta doporučení. Na základě zhodnocení 

současného stavu ve společnosti ABC, spol. s r. o. byly navrhnuty možné opatření vedoucí 

k využití silných stránek a příležitostí na trhu. Zároveň byly navrhnuty opatření pro eliminaci 

slabých stránek a vnějších hrozeb. Tyto opatření by měly společnosti zajistit větší 

konkurenceschopnost. Z tohoto hlediska byl cíl bakalářské práce splněn.  

Silnými stránkami společnosti ABC, spol. s r. o. je především kvalita prodávaných 

výrobků chráněných patentem, výhradní zastoupení pro import těchto výrobků do Evropy, 

možnost flexibilně přizpůsobovat složení výrobků a jejich účinky dle požadavků zákazníka, 

dále je to jedenáctileté působení společnosti na českém trhu a z toho plynoucí řada 

dlouhodobých a spokojených zákazníků, odbornost a zkušenosti ředitele společnosti v oblasti 

přísad do paliv a maziv a vysoký potenciál v síti obchodních zástupců. Za nespornou 

konkurenční výhodu lze považovat také fakt, že výrobky jsou pojištěny na škodu způsobenou 

zákazníkovi. Jen málokteré výrobky tohoto typu pojišťovny na zmíněné riziko pojistí, což 

svědčí o kvalitě výrobků ABC. To může být dobrý prodejní argument pro spoustu zákazníků.  

Společnosti jsem navrhl zaměřit se na získání nových zákazníků a nových trhů za pomoci 

maximálního využití svých silných stránek a příležitostí trhu specifikovaných v této práci. 

Dále jsem doporučil soustředit aktivity na marketing a propagaci a také zvolit si cestu dalšího 

rozvoje, zda zvyšovat tržby pomocí vlastních prodejů a z toho plynoucích zaměstnanců nebo 

soustředit aktivity na již vytvořenou síť smluvních obchodních zástupců a v tom případě jim 

zajistit takové podmínky, které by zajišťovaly maximalizaci jejich prodejů. 
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Byl bych potěšen, kdyby tato bakalářská práce a mnou předložená doporučení byly 

přínosem pro společnost ABC, spol. s r. o. a pomohly ji v rozhodování o budoucím rozvoji. 
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