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Abstrakt 

Předmětem bakalářská práce je analýza společnosti MMB Consulting, s.r.o., která se 

zabývá realizací staveb v Jihomoravském kraji. Obsahem práce je vypracování SLEPTE 

analýzy, Porterova modelu pěti konkurenčních sil a SWOT analýzy. Na základě 

provedených analýz jsou nakonec navrženy způsoby zlepšení současné situace 

společnosti.  

 

Abstract 

Subject of this thesis is the analysis the MMB Consulting company, which is engaged in 

construction of buildings in the South Moravian region. The thesis includes SLEPTE 

analysis, Porter's five forces model and SWOT analysis. Based on the analyzes are 

finally propose ways to improve the current situation of the company.  
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Úvod 

Jako téma bakalářské práce jsem si zvolila analýzu vybrané firmy. Konkrétně se jedná 

o společnost MMB Consulting s.r.o. Důvodem volby tématu byl především fakt, že 

s uvedenou firmou již několik let spolupracuji. Od roku 2009 zde na základě Dohody 

o provedení práce vypomáhám s administrativou a absolvovala jsem zde také povinnou 

praxi. Zmíněná společnost má sídlo v Rosicích v Jihomoravském kraji a předmětem 

jejího podnikání je realizace staveb v této oblasti.  

Ve své práci analyzuji okolí uvedené společnosti, a to za pomoci několika metod. 

K rozboru makrookolí je použita SLEPTE analýza. Ta se zabývá faktory vnějšího 

prostředí, které mají vliv na podnik, a to konkrétně faktory sociálními, legislativními, 

ekonomickými, politickými, technologickými a ekologickými.  

Následně se věnuji mikrookolí podniku, k jehož zkoumání je použit Porterův model pěti 

konkurenčních sil. Tato kapitola je zaměřena na firmy nově vstupující do odvětví, 

nebezpečí substitutů, vyjednávací vliv odběratelů, vyjednávací vliv dodavatelů 

a soupeření mezi stávajícími konkurenty.  

Nakonec je vypracována SWOT analýza, která identifikuje silné a slabé stránky 

uvedené společnosti a příležitosti a hrozby vycházející z jejího okolí. Na základě 

zjištěných informací je pak navrhnut způsob zlepšení situace společnosti MMB 

Consulting.  
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Cíle práce a postupy zpracování 

Ve své bakalářské práci zkoumám stávající situaci společnosti MMB Consulting s.r.o. 

za pomoci vybraných analýz mikrookolí a makrookolí podniku. Cílem práce je na 

základě znalostí získaných studiem na Fakultě podnikatelské a výsledků uvedených 

analýz navrhnout opatření, která pomohou vylepšit současnou situaci společnosti MMB 

Consulting.  

 

Postupy zpracování 

V teoretické části práce jsou nejprve shromážděna všechna relevantní teoretická fakta, 

týkající se především následně užitých analýz. V analytické části jsou teoretické 

poznatky aplikované přímo na společnost MMB Consulting za účelem získání 

co nejpřesnějšího obrazu skutečnosti. Poslední část práce tvoří vlastní návrhy řešení, 

kde na základě zjištěných informací navrhuji konkrétní možnosti vylepšení současné 

situace uvedené společnosti.  

Práce je zpracovaná především s použitím kvalitativních metod výzkumu, a to 

konkrétně analýzy, syntézy, indukce a dedukce. Jejich stručné definice jsou následující: 

Analýza rozděluje složitý celek na jednodušší části, které pak jednotlivě zkoumá. Dále 

může sledovat vzájemné vztahy mezi těmito částmi, popřípadě jejich závislost (Široký, 

2011). 

Syntéza naopak jednotlivé analyzované části skládá v souvislý celek, jehož parametry 

a chování lze následně opět zkoumat. Syntéza tedy mnohdy na analýzu navazuje a obě 

metody se často užívají společně (Široký, 2011). 

Indukce zahrnuje zkoumání konkrétních jevů a na základě zjištěných poznatků 

vyvozování obecných závěrů. V ideálním případě by se měly zkoumat všechny aspekty 

daných jevů, aby byly závěry co nejpřesnější (Široký, 2011). 

Dedukce představuje na rozdíl od indukce postup opačný. Jde o vyvozování nových 

konkrétních závěrů z obecných principů a předpokladů (Široký, 2011).    
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1 Teoretická východiska práce 

Tato kapitola shromažďuje všechna teoretická fakta potřebná pro zpracování praktické 

části bakalářské práce. Jde především o rozbor použitých analýz a výklad podstatných 

pojmů. Vzhledem k tomu, že se práce zabývá analýzou konkrétní stavební firmy, budou 

v jednotlivých podkapitolách uvedena také specifika stavebnictví.  

Žádný podnik nemůže úspěšně podnikat a udržovat vztahy se zákazníky, aniž by na něj 

působily různé vlivy okolního prostředí. Z tohoto důvodu je vhodné, aby se podniky 

o své okolní zajímaly a pravidelně prováděly jeho analýzu. Díky tomu se pak budou 

moci přizpůsobovat neustále probíhajícím změnám a udržovat svoji pozici na trhu 

(Kotler a kol., 2007). 

Sedláčková a Buchta (2006) uvádějí, že okolí podniku vytváří podmínky pro jednání 

a rozhodování, které mohou pro podnik představovat příležitosti, omezení nebo rizika. 

Cílem analýzy okolí je dané příležitosti, resp. omezení, najít, aby byl podnik následně 

schopen je co nejlépe využít, resp. zmírnit jejich vliv (Dedouchová, 2001).  

Na druhou stranu však může na své okolí určitým způsobem působit i podnik. Míra jeho 

vlivu je pak závislá především na vzdálenosti okolí a na velikosti podniku (Sedláčková 

a Buchta, 2006).   

Dedouchová (2001, s. 16) dělí okolí podniku na dvě části: „mikrookolí, představované 

odvětvím, někdy také nazývané jako podnikatelské prostředí, ve kterém podnik podniká, 

a makrookolí, které je společné všem odvětvím a vytváří společné prostředí pro všechna 

mikrookolí.“ Jejich vzájemný vztah je graficky znázorněn na níže uvedeném obrázku 1.  

Úspěšný podnik se přitom vyznačuje tím, že je jeho strategie v souladu s jeho okolím. 

Aby se tak stalo, musejí manažeři správně odhadnout míru konkurenceschopnosti 

podniku v jeho okolí. To jim umožní odhalit trendy a  reagovat na ně vytvořením 

odpovídající strategie. Jen tak bude dosaženo maximální výkonnosti podniku 

(Dedouchová, 2001).  
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Obrázek 1: Okolí podniku 

(Převzato z: Dedouchová, 2001, s. 16) 

 

1.1 SLEPTE analýza  

SLEPTE analýza, také známá pod názvem PESTLE nebo STEPLE, se zabývá faktory 

makrookolí podniku. Zjišťuje, které z nich by mohly pro daný podnik představovat 

budoucí příležitosti nebo hrozby (Grasseová a kol., 2010).  

Faktory makrookolí vznikají mimo podnik a nebývají ovlivněny jeho konkrétním 

chováním. Podnik má však možnost na ně aktivně reagovat svými rozhodnutími, a tak 

měnit směr svého vývoje (Sedláčková a Buchta, 2006).  

Konkrétní jevy, které budeme analyzovat, vybíráme na základě předpokladu, že 

z hlediska dalšího vývoje mohou představovat buď hrozbu, nebo příležitost. Pokud 

vybereme správné jevy, je výsledná analýza relevantní (Hanzelková a kol., 2009).  

Východiskem analýzy je pak zjištění, které faktory mají na podnik největší vliv, jaké 

jsou jejich konkrétní účinky a jak se mohou projevit v nejbližší budoucnosti (Grasseová 

a kol., 2010).  
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Konkrétní podoba akronymu určuje, v jakém pořadí s faktory vnějšího prostředí 

pracujeme. Akronym SLEPTE, který je použit v této práci, zahrnuje faktory 

v následujícím pořadí:  

 S – sociální, 

 L – legislativní, 

 E – ekonomické,  

 P – politické, 

 T – technologické, 

 E – ekologické (Grasseová a kol., 2010). 

 

Obrázek 2: Grafické znázornění SLEPTE analýzy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Každá skupina faktorů přitom zahrnuje ještě řadu faktorů dílčích, na které je nutné se 

při analýze zaměřit (Sedláčková a Buchta, 2006, s. 16).  

Sedláčková a Buchta (2006) uvádějí, že uvedené faktory ovlivňují také efektivnost 

a úspěšnost podniku. Záleží pak především na tom, jak jsou jednotlivé podniky schopny 

se s faktory vyrovnat a reagovat na ně.   

Na každý podnik přitom uvedené faktory působí jinak. Jde o rozdíly mezi jednotlivými 

odvětvími či obory, ale také o rozdílné charakteristiky různě velkých podniků. Úkolem 

SLEPTE analýzy je tedy „rozpoznat a odlišit faktory významné právě pro určitý 

podnik“, jak uvádí Sedláčková a Buchta (2006, s. 19). Jejich definováním však proces 

SLEPTE Sociální 
faktory 

Legislativní 
faktory 

Ekonomické 
faktory 

Politické 
faktory 

Technologické 
faktory 

Ekologické 
faktory 
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nekončí. Podnik by měl dané faktory průběžně sledovat, vyhodnocovat dopady jejich 

změn na své působení, případně se snažit změny předpovídat (Sedláčková a Buchta 

2006).  

Vnímání okolního prostředí je důležitou schopností každého podniku. Důvodem je 

především fakt, že jeho změny mohou podnik upozornit na nové vznikající příležitosti, 

nebo na nadcházející rizika. Čím vnímavější tedy podnik vůči svému okolí bude, tím 

lepších výsledků má šanci dosáhnout (Sedláčková a Buchta, 2006).   

 

1.1.1 Sociální faktory 

Sedláčková a Buchta (2006, s. 18) uvádějí, že sociální faktory „odrážejí vlivy spojené 

s postoji a životem obyvatelstva a jeho strukturou.“ Z toho vyplývá, že sociálními 

faktory rozumíme především faktory demografické. Jedná se např. o velikost populace, 

změny ve věkové struktuře obyvatel, změnu rodiny, různé migrační trendy, růst 

vzdělanosti, atd. Tyto faktory však zahrnují také kulturní prostředí, tedy činitele 

ovlivňující chování a postoje osob (Grasseová a kol., 2010; Kotler a kol., 2007). Jak 

uvádí Sedláčková a Buchta (2006, s. 18), sociální faktory jsou „výsledkem kulturních, 

ekonomických, demografických, náboženských, vzdělávacích a etických podmínek života 

člověka.“   

V oblasti stavebnictví mají sociální, resp. demografické faktory velký význam jako 

způsob odhadu budoucí poptávky po stavebních pracích. Vývoj obyvatelstva má vliv 

zejména na poptávku po bytové výstavbě, dopravních stavbách a občanské výstavbě, 

jako jsou např. obchody, školy, nemocnice atd. (Pleskač a Soukup, 2001).  

„Podobně jako ostatní oblasti jsou i faktory sociální v neustálém vývoji, který plyne 

z úsilí jednotlivců naplnit své tužby a potřeby. Poznání trendů v této oblasti jednoznačně 

vede k získání předstihu před konkurenty v boji o zákazníka“ (Sedláčková a Buchta, 

2006, s. 18). 
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1.1.2 Legislativní faktory 

Za legislativní faktory považujeme platné právní normy států, ve kterých daná firma 

operuje, a které se týkají jejího působení. Jde na jednu stranu o zákony upravující 

podnikání, účetní a daňové záležitosti, příp. zaměstnávání osob, a na stranu druhou 

o zákony týkající se předmětu podnikání konkrétního podnikatele.  

Jde především o obchodní právo, pracovní právo, daňové zákony, právní úpravu 

účetnictví, občanské právo a další. Není ovšem důležité jen to, co zákony či vyhlášky 

obsahují, ale i to, co v nich případně chybí (Grasseová a kol., 2010).  

Nejdůležitějším zákonem, kterým se mají povinnost řídit podnikatelské subjekty v ČR 

je přitom obchodní zákoník, který vymezuje podmínky podnikání pro fyzické 

i právnické osoby (Synek a kol., 2002). V souvislosti se stavebnictvím pak hraje 

důležitou roli také stavební zákon. 

 

1.1.3 Ekonomické faktory 

„Ekonomické faktory vyplývají z ekonomické podstaty a základních směrů 

ekonomického rozvoje a jsou charakterizovány stavem ekonomiky“ (Sedláčková 

a Buchta, 2006, s. 17). Ekonomická situace v prostředí, ve kterém se podnik nachází, je 

velice důležitá. Důvodem je především fakt, že žádný podnik není plně soběstačný 

a musí od ostatních subjektů získávat výrobní faktory a kapitál, v jejichž cenách se 

odráží právě ekonomická a hospodářská situace dané země. Významnou roli hraje také 

vliv ekonomiky na zákazníky podniku (Synek a kol., 2002). Pleskač a Soukup (2001) 

uvádějí, že zejména investiční aktivita veřejných i soukromých investorů má velký vliv 

na to, zda budou mít podnikatelé působící ve stavebnictví dostatek příležitostí pro 

rozvoj svých podnikatelských aktivit.  

Z výše uvedeného plyne, že jsou ekonomické faktory významné z důvodu svého vlivu 

na samotný podnik, ale i vzhledem k vlivu na jeho okolí. Nejdůležitějšími faktory jsou 

míra inflace, úroková míra, výše hrubého domácího produktu, měnová stabilita, 

bankovní systém, dostupnost úvěrů, výše daňových sazeb, popř. výše cel a měnové 

kurzy, pokud daná firma spolupracuje se zahraničím (Grasseová a kol., 2010).  
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Kotler a kol. (2007, s. 148) ovšem tvrdí, že „firmy nemusejí mít v období recese 

problémy nebo být přistiženy s nedostatečnou kapacitou v období růstu. Pokud jsou 

předem varovány, mohou změn v ekonomickém prostředí využít.“ 

 

1.1.4 Politické faktory 

„Politické okolí ovlivňuje podnik především jako souhrn vlivů, jejichž výrazem jsou 

politické (tj. mocenské) zájmy institucionalizované v politických stranách, koalici, 

opozici atd. Politické strany mohou vyznávat a prosazovat různou politickou linii, jejíž 

realizace má významné důsledky pro podnikovou sféru“ (Synek a kol., 2002, s. 15). 

Politickými faktory působícími na podnik jsou tedy forma a stabilita vlády, politická 

strana u moci, postoj vlády k soukromému podnikání či existence a vliv veřejných 

zájmových skupin (Grasseová a kol., 2010).  

Významnou roli však podle Keřkovského a Vykypěla (2006) hraje stát také jako 

zaměstnavatel v orgánech státní správy a ve státních podnicích, nebo jako spotřebitel 

zboží a služeb. Tímto prostřednictvím může praktikovat expanzivní či naopak 

restriktivní politiku a ovlivňovat ekonomickou situaci země. 

  

1.1.5 Technologické faktory 

Technologické faktory mají největší vliv zejména v průmyslových podnicích. Nějakým 

způsobem se však dotýkají podniků všech. Technologický pokrok totiž firmám 

umožňuje inovovat svá zařízení, zdokonalovat výrobky či služby, aby lépe vyhovovaly 

přáním a potřebám zákazníků, nebo zvyšovat jejich konkurenceschopnost. Nové 

vynálezy a zásadní inovace však mohou mít také negativní vlivy, a to např. na životní 

prostředí nebo s rostoucí automatizací také rostoucí nezaměstnanost (Synek a kol., 

2002).  

Podniky však mohou technologický rozvoj využít ve svůj prospěch také jeho 

předvídáním. Vypracování analýzy vlivu technologických změn nejen na stav okolí, ale 



18 

 

i konkurenční pozice, se může stát významným činitelem úspěšnosti podniku 

(Sedláčková a Buchta, 2006).   

Pleskač a Soukup (2001) dále uvádějí, že konkrétně ve stavebnictví je pořizování strojů 

a zařízení vybavených nejnovějšími technologiemi pro firmu značně finančně náročné, 

ale v každém ohledu nutné. Pokud firma technologické trendy nesleduje, nebo jim 

z nějakého důvodu nepodléhá, může se to pro ni stát bariérou vstupu do určitého 

segmentu trhu. I v případě, že už se na trhu pohybuje, není bez nových technologií 

schopna dlouhodobě držet krok se svými konkurenty, vyhovět stále náročnějším 

požadavkům zákazníků, ani udržet svoji pozici na trhu.  

 

1.1.6 Ekologické faktory 

Posledními faktory zařazenými v analýze jsou faktory ekologické. Jejich důležitost 

každoročně narůstá vzhledem k rostoucímu zájmu o kvalitu životního prostředí 

a uvědomování si postupného vyčerpávání neobnovitelných přírodních zdrojů. Zvyšuje 

se také snaha o racionalizaci spotřeby energie (Keřkovský a Vykypěl, 2006).  

Za ekologické faktory můžeme na jednu stranu považovat přírodní a klimatické vlivy, 

jakými jsou např. globální oteplování, zmenšování ozónové vrstvy, emise skleníkových 

plynů nebo klimatické změny. Do kategorie ekologických faktorů však patří také různá 

legislativní omezení spojená s ochranou životního prostředí, již zmíněná ekologická 

likvidace odpadu a další nezbytnosti, které podnik mnohdy značně finančně zatěžují 

(Grasseová a kol., 2010; Synek a kol., 2002).  

Konkrétně stavební firmy musejí brát ochranu životního prostředí v potaz jak během 

vlastní výstavby stavebních děl, tak po dobu jeho užívání i závěrečné likvidace. 

Stavební materiály by měly být recyklovatelné, spotřeba neobnovitelných přírodních 

zdrojů by se měla nahradit jinými surovinami a také stavební stroje by měly mít menší 

dopad na životní prostředí. Neopomenutelný je také stále větší zájem zákazníků 

o ekologii. A právě z uvedených důvodů by měla být ekologie vnímána jako jeden 

z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících moderní stavebnictví (Pleskač a Soukup, 2001).  
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1.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Následující kapitola analyzuje mikrookolí podniku vymezené již v kapitole 1. Popisuje 

tzv. strukturální analýzu odvětví podle Michaela E. Portera (1994, s. 4) zabývající se 

„klíčovými strukturálními rysy odvětví, které určují sílu konkurenčních vlivů, a tím 

ziskovost odvětví.“ 

Jak uvádí Porter (1994), konkurence v odvětví záleží vždy na pěti konkurenčních silách. 

Jedná se o firmy nově vstupující do odvětví, nebezpečí substitutů, vyjednávací vliv 

odběratelů, vyjednávací vliv dodavatelů a soupeření mezi stávajícími konkurenty. Jejich 

souhrnné působení pak určuje možnou ziskovost odvětví měřenou z hlediska 

dlouhodobé návratnosti vložených prostředků.  

Cílem analýzy je zjistit, jak konkurenční síly působí a obrátit je ve prospěch 

konkrétního podniku. Důležitá je podrobná analýza konkurenčních sil i jejich zdrojů, 

což následně umožní definovat přednosti a slabiny podniku, ale také oblasti možných 

příležitostí a hrozeb (Porter, 1994).  

 

Obrázek 3: Porterův model pěti konkurenčních sil 

(Upraveno dle: Porter, 1994, s. 4) 

Konkurenti 
v odvětví 

Potenciální 
nově 

vstupující 
firmy 

Odběratelé 

Substituty 

Dodavatelé 
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1.2.1 Ohrožení ze strany nově vstupujících firem 

Velikost hrozby, že do odvětví vstoupí noví konkurenti, závisí především na překážkách 

vstupu. Ty, jak uvádí Porter (1994), obvykle pramení z některého z následujících 

zdrojů:  

 úspory z rozsahu, kterých dosahují velké zavedené firmy – pro nově vstupující 

firmu je však riskantní začít okamžitě produkovat velké množství produktů, 

proto těchto úspor obvykle není schopna dosáhnout, 

 diferenciace produktu – zákazníci jsou zvyklí na typ produktu, který jim nabízejí 

již zavedené firmy, proto může být pro novou firmu obtížné překonat jejich 

loajalitu k dosavadním firmám i jejich produktům, 

 kapitálová náročnost – na počátku je nutné investovat do výrobních zařízení, 

popř. do výzkumu a vývoje, 

 přechodové náklady – náklady, které musí kupující vynaložit na přechod 

k jinému dodavateli produktu, 

 přístup k distribučním kanálům – existující distribuční kanály zásobují již 

stávající firmy v odvětví – nová firma je musí přesvědčit, aby pracovaly i pro ni, 

nebo si opatřit distribuci vlastní, 

 nákladové znevýhodnění nezávislé na rozsahu – důvodem mohou být např. 

nezbytné znalosti a zkušenosti zavedených podniků či know-how produktu, 

 vládní politika – vstup do odvětví může být regulován např. nutností získat 

licenci pro danou činnost. 

„Jsou-li překážky vysoké, nebo když nový účastník může očekávat ostrou reakci od zde 

zavedených konkurentů, je hrozba nových vstupů malá“ (Porter, 1994, s. 7). Pokud je 

v odvětví naopak vysoká cenová hladina a existující firmy zde dosahují zisku, bude toto 

odvětví lákavé i pro nově vstupující firmy. Je však důležité sledovat překážky vstupu 

průběžně, neboť se, stejně jako celé okolí podniku, neustále vyvíjejí (Porter, 1994).  

 

1.2.2 Soupeření mezi stávajícími konkurenty 

Pokud již v odvětví působí velké množství konkurentů, popř. má toto odvětví omezenou 

velikost, která je již maximálně naplněna, nové subjekty se o vstup nesnaží. Zvyšuje se 
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však rivalita (Grasseová a kol., 2010). Ta se projevuje zejména cenovou konkurencí, 

tedy snižováním cen. Pokud však není v odvětví dostatečně cenově elastická poptávka, 

dojde obvykle k negativnímu efektu, a to snížení příjmů firem (Porter, 1994).  

Dalšími metodami soupeření konkurentů mohou být např. reklamní kampaně, 

zlepšování služeb zákazníkům nebo prodlužováním záruky. Ty pak mohou podle 

Portera (1994) napomoci zvýšení poptávky po produktech dané firmy a jejich 

diferenciaci.  

Porter (1994) dále uvádí, že intenzita rivality závisí na následujících faktorech: 

 počet firem v odvětví – čím více firem, tím větší konkurenční boj,  

 pomalý růst odvětví – firmy usilující o expanzi bojují o podíl na trhu, 

 vysoké fixní nebo skladovací náklady – vysoké fixní náklady zvyšují tlak na 

naplnění kapacity, což vede často k poklesu cen, stejně jako vysoké skladovací 

náklady, 

 nedostatečná diferenciace – pokud je produktem téměř komodita, zákazník se 

řídí více podle ceny a doprovodných služeb,  

 rozšíření kapacity ve velkých přírůstcích – pokud takto kapacity rozšíří více 

podniků, může dojít k nadbytku produktu a výraznému poklesu cen,  

 různorodost konkurentů – podniky nemusí správně odhadnout jednání 

konkurenta s odlišnou strategií, původem či vztahem k mateřské společnosti,  

 vysoké strategické záměry – pokud jsou některé firmy ochotny obětovat svým 

cílům vysoké finanční částky, soupeření je intenzivnější,  

 vysoké překážky výstupu – nutí firmy zůstávat v odvětví i přes nízký výnos.  

Účinky soupeření mezi stávajícími konkurenty však lze také redukovat, a to např. vyšší 

diferenciací produktu či zaměřením se na segmenty trhu s nižšími fixními náklady 

(Porter, 1994).  

 

1.2.3 Tlak ze strany substitutů 

„Substituty jsou podobné produkty, které mohou sloužit podobnému nebo stejnému 

účelu jako produkty z daného odvětví“ (Grasseová a kol., 2010, s. 192). Firmy tedy 

musí sledovat nejen cenovou hladinu ve svém odvětví, ale také u substitutů. Čím nižší 
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ceny jsou pak substituty schopny dosáhnout, tím více se snižuje ziskovost a tedy 

i atraktivita odvětví (Porter, 1994). Vliv mají podle Keřkovského a Vykypěla (2006) 

také přechodové náklady spotřebitele při přestupu na spotřebu substitutu.  

 

1.2.4 Vyjednávací vliv odběratelů 

Cílem odběratelů (zákazníků) je získat co nejkvalitnější produkt za co nejnižší cenu. 

Prodávající jsou tak nuceni mezi sebou soupeřit o jejich přízeň, díky čemuž jim vznikají 

dodatečné náklady. Z tohoto důvodu nejsou odvětví s velkým či rostoucím 

vyjednávacím vlivem odběratelů příliš přitažlivá (Grasseová a kol., 2010).   

Největší síly jsou odběratelé schopni dosáhnout, když se začnou sdružovat a jejich 

skupina se vyznačuje následujícími charakteristikami:  

 tvoří významnou část dodavatelova objemu prodeje, 

 výdaje na produkt představují významnou část nákladů odběratele, 

 produkt není příliš diferencován, 

 nízké přechodové náklady odběratele, 

 nízký zisk odběratele,  

 existence hrozby, že si odběratel vyrobí produkt sám (integrace), 

 kvalita odběratelovy produkce nezávisí na produktu dodavatele, 

 odběratel je informován o poptávce, tržních cenách či dodavatelových nákladech 

(Porter, 1994). 

Podnik by si měl tedy vybírat své odběratele podle toho, jaký vyjednávací vliv od nich 

lze očekávat (Porter, 1994). Ovšem, jak uvádí Grasseová a kol. (2010, s. 193), nejlepší 

ochranou před vyjednávacím vlivem odběratelů je „vyvinutí špičkové nabídky, která se 

neodmítá.“ 

 

1.2.5 Vyjednávací vliv dodavatelů 

Dodavatelé určují cenu a kvalitu produktů, které nabízejí. V případě velkého vlivu tedy 

mohou značně omezit zisky těch svých odběratelů, kteří na rostoucí cenu nemohou 

reagovat zvýšením ceny vlastní (Porter, 1994).  
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Nejsilnější postavení mají skupiny dodavatelů v následujících případech: 

 dodavatelů je omezený počet a jsou koncentrovanější než odběratelé, 

 produkt nemá substituty, 

 odběratelovo odvětví není pro skupinu dodavatelů hlavním odbytištěm,  

 produkt je pro odběratele důležitým vstupem,  

 produkt je diferencovaný nebo existují přechodové náklady odběratele, 

 hrozba integrace skupiny dodavatelů do odvětví odběratelů (Porter, 1994).   

Dodavateli jsou obvykle firmy prodávající určité produkty. V jistém smyslu za ně však 

můžeme považovat také pracovní síly, které mohou mít rovněž značný vliv. Ten se 

zvyšuje s jejich rostoucí organizovaností a klesající nabídkou kvalifikované práce 

v daném oboru (Porter, 1994).  

 

1.3 SWOT analýza 

Analýza SWOT je podle Grasseové a kol. (2010) jednou z nejčastěji využívaných 

analytických metod. Lze ji využít jako nástroj integrace výstupů z dříve provedených 

analýz a završit tak celý proces. Podstatou SWOT analýzy je identifikovat silné stránky 

(Strengths), slabé stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) 

podniku a na jejich základě formulovat firemní strategii (Keřkovský a Vykypěl, 2006). 

Jak uvádí Grasseová a kol. (2010), určení silných a slabých stránek obvykle vychází 

z vnitřní analýzy podniku (vyhodnocují se především zdroje a jejich využití), přičemž 

identifikace příležitostí a hrozeb vychází naopak z analýzy vnějšího okolí (mikrookolí 

a makrookolí, které firma nemůže sama ovlivnit).  

 

1.3.1 Silné stránky 

Za silné stránky se považují interní faktory umožňující podniku získat převahu nad 

konkurenty. Představují oblasti, ve kterých firma vyniká, a to zejména při posouzení 

jejích schopností, dovedností, zdrojových možností a potenciálu. Podnik by se měl 

snažit své silné stránky neustále upevňovat. Konkrétně mezi ně může patřit např.: 

 silná značka,  
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 dobré povědomí mezi zákazníky,  

 cenové zvýhodnění, 

 exkluzivní přístup ke zdrojům,  

 aktivní přístup k výzkumu a vývoji (Blažková, 2007).  

 

1.3.2 Slabé stránky 

Slabými stránkami jsou naopak negativní vnitřní podmínky vedoucí většinou k nižší 

výkonnosti podniku. Jak uvádí Šuleř (2003), slabinu mohou představovat např. zastaralé 

technologie, nedostatek nezbytných zdrojů či schopností, překročené úvěry, nebo špatný 

image výrobku. Své nedostatky by se měl podnik snažit omezovat. Příklady konkrétních 

slabých stránek uvádí Blažková (2007): 

 nedostatečné marketingové zkušenosti, 

 nevhodné umístění firmy, 

 špatná pověst u zákazníků, 

 nedostatečný přístup k distribučním kanálům,  

 vysoké náklady.  

 

1.3.3 Příležitosti 

Příležitosti představují příznivé podmínky okolního prostředí pro výstupy podniku, a to 

ve vztahu k současnému stavu i budoucímu vývoji (Šuleř, 2003). Podle Blažkové (2007, 

s. 156) jde o možnosti, s jejichž realizací stoupají vyhlídky na růst či lepší využití 

disponibilních zdrojů a účinnější splnění cílů. Podnik by je měl proto aktivně 

vyhledávat a co nejefektivněji využívat. Příležitostí může být např.: 

 vývoj nových technologií, 

 nenaplněné potřeby zákazníků, 

 rozvoj nových trhů, 

 změny v zákonech (Blažková, 2007).  
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1.3.4 Hrozby 

Hrozby jsou naopak nepříznivé podmínky okolního prostředí podniku znamenající 

překážky pro jeho činnost. Podnik by je měl co nejrychleji identifikovat a snažit se je 

odstranit, popř. alespoň eliminovat. Příkladem může být: 

 vstup nových konkurentů na trh, 

 nižší náklady či lepší výrobky konkurentů, 

 daňové zatížení, 

 změny v preferencích zákazníků (Blažková, 2007). 

 

Identifikované silné a slabé stránky, příležitosti i hrozby vytvoří nakonec tzv. matici 

SWOT (viz. následující tabulka), na jejímž základě lze navrhovat strategie pro další 

rozvoj firmy, formulovat konkrétní strategické záměry, cíle a opatření (Grasseová 

a kol., 2010).  

Tabulka 1: Matice SWOT 

 

SLABÉ STRÁNKY 

(weaknesses)  

SILNÉ STRÁNKY 

(strenghts) 

PŘÍLEŽITOSTI 

(opportunities) 

WO strategie 

„hledání“ 

Překonání slabé stránky využitím 

příležitosti. 

SO strategie 

„využití“ 

Využití silné stránky ve prospěch 

příležitosti. 

HROZBY 

(threats) 

WT strategie 

„vyhýbání“ 

Minimalizace slabé stránky a vyhnutí 

se ohrožení. 

ST strategie 

„konfrontace“ 

Využití silné stránky k odvrácení 

ohrožení. 

(Upraveno dle: Grasseová a kol., 2010, s. 299) 

Pokud se SWOT analýzy pro tentýž subjekt zpracovávají periodicky v delším časovém 

období, lze pozorovat, zda slabiny a hrozby v zásadě ubývají nebo přibývají a tímto 

způsobem vyhodnocovat vývoj firmy (Keřkovský a Vykypěl, 2006).  
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2 Analýza současné situace 

V této kapitole bude nejprve představena společnost MMB Consulting s. r. o., na kterou 

budou následně aplikovány všechny analýzy rozebrané v teoretické části. Těmi jsou, 

SLEPTE analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil a SWOT analýza.  

 

2.1 Charakteristika firmy 

Následující kapitola obsahuje nejdůležitější informace o analyzované firmě získané 

z obchodního rejstříku, z archivu firmy a osobním kontaktem se zaměstnanci.  

Obchodní firma: MMB Consulting s.r.o. 

Sídlo: Pod Ploty 1357, Rosice, 664 84 p. Zastávka 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

 zprostředkování obchodu, 

 zprostředkování služeb, 

 projektová činnost ve výstavbě, 

 realitní činnost, 

 pronájem a půjčování věcí movitých. 

Ze všech činností, ke kterým má společnost dle obchodního rejstříku kompetence, jsou 

uvedeny pouze ty nejvýznamnější.  

 

2.1.1 Historie firmy  

Podle informací uvedených v obchodním rejstříku vznikla společnost MMB Consulting 

30. ledna 2002. Zakladatelé byli tři, a to Ing. Libor Mach, Ing. Arch. Ivo Motl a Mgr. 

Marcela Bartošová. V průběhu jedenáctileté historie firmy se několikrát změnili 

společníci, jejich obchodní podíly i osoby ve funkci jednatelů. Těmi byli v případě 

MMB Consulting až do roku 2013 všichni společníci.  



27 

 

Na počátku roku 2013 byli dle obchodního rejstříku společníci pouze dva, a to Ing. 

Libor Mach a Ing. Miloš Holešovský s obchodními podíly 60% (konkrétně 150 000 Kč) 

a 40% (konkrétně 100 000 Kč). Základní kapitál společnosti tedy tvořilo 250 000 Kč.  

V dubnu roku 2013 však došlo k následujícím změnám: Ing. Mach prodal celý svůj 

podíl (60%) společnosti TOSCATOS, s.r.o., která se tímto stala majoritním vlastníkem 

MMB Consulting. Ing. Holešovský zůstal jediným jednatelem firmy, přičemž si část 

svého podílu ponechal (20%) a část prodal panu Hrůzovi (10%) a panu Prokešovi 

(10%), stavbyvedoucím zaměstnaným ve firmě. Celková výše základního kapitálu 

zůstala nezměněna.  

 

2.1.2 Organizační struktura 

 

Obrázek 4: Organizační struktura společnosti 

(Upraveno dle: MMB Consulting, 2013) 

Realizaci stavebních prací, jako hlavní podnikatelské činnosti firmy, jsou nejblíže 

stavbyvedoucí (od roku 2013 i společníci), kteří se pohybují přímo na stavbách, 

zadávají úkoly stavebním dělníkům a subdodavatelům stavebních prací a kontrolují již 

probíhající práce.  

Celkový počet zaměstnanců společnosti MMB Consulting činí v době psaní této práce 

pouze 6 osob. Důvodem tak nízkého počtu je nestabilní trh se stavebními zakázkami, 
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společníků 
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Tomáš Prokeš  

(společník, 
stavbyvedoucí) 
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jejichž realizací se firma zabývá. Zaměstnat více osob by se jí, podle názoru jednatele 

i stavbyvedoucích, nevyplatilo. Když tedy získá nějakou zakázku, najme si většinu 

pracovníků pouze za daným účelem na omezenou dobu, a to na základě smluv o dílo.  

 

2.1.3 Nabídka služeb  

Hlavní podnikatelskou činnost společnosti MMB Consulting tvoří provádění staveb, 

jejich změn a odstraňování. Konkrétnější specializace je pak následující: 

 výstavba rodinných domů na klíč, 

 provádění inženýrských staveb (komunikace, kanalizace apod.), 

 rekonstrukce objektů, jejich zateplování či oplocování, 

 zemní práce, 

 výkon technického dozoru na stavbách, 

 zpracování stavebních rozpočtů. 

Vedlejší podnikatelská činnost společnosti zahrnuje: 

 pronájem stavebního náčiní, 

 zajištění dodávek stavebního materiálu. 

Společnost MMB Consulting se vzhledem ke své velikosti pohybuje především na 

regionálním trhu (Jihomoravský kraj) mezi sobě rovnými konkurenty a zajímá 

se zejména o menší zakázky, které je schopna realizovat.  

V předchozích letech pracovala společnost MMB Consulting na mnoha zakázkách pro 

obce. Nabízela jim komplexní služby – od poradenské činnosti ohledně získávání úvěrů 

a dotací, přes vypracování projektové dokumentace a vyřízení potřebných povolení, 

až po výsledné provedení stavby. V posledních letech však obce nedostávají pro své 

potřeby tolik finančních prostředků jako dřív a z toho důvodu si nemohou dovolit ani 

mnohdy nutné rekonstrukce svých objektů.  

Situace není příliš příznivá ani v oblasti poskytování služeb soukromým fyzickým 

osobám. Vzhledem k ekonomické krizi se lidé snaží co nejvíce šetřit své finanční 

prostředky, veškerou práci chtějí zvládnout svépomocí a firmy si najímají co nejméně. 

Pro analyzovanou firmu to znamená především obtížnější získávání zákazníků.   
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2.2 SLEPTE analýza 

Následující kapitola pojednává o sociálních, legislativních, ekonomických, politických, 

technologických a ekologických faktorech a jejich vývoji v posledních několika letech. 

U významnějších faktorů je zaznamenán vývoj již od roku 2002, kdy byla společnost 

MMB Consulting založena, u jiných je rozebrána pouze současná situace. Co se týče 

samotných faktorů, byly do analýzy vybrány především ty, o kterých lze předpokládat, 

že mají na společnost a její činnost největší vliv.  

 

2.2.1 Sociální faktory 

Vzhledem k tomu, že předmětem podnikání analyzované firmy je realizace stavebních 

prací, jsou pro ni sociální faktory pravděpodobně jedny z nejdůležitějších. V této 

kapitole bude konkrétně rozebrán počet obyvatel Jihomoravského kraje, jejich 

průměrný věk, zastoupenost jednotlivých věkových kategorií a vzdělanost.  

Počet obyvatel a jejich věková struktura 

 

Graf 1: Počet obyvatel Jihomoravského kraje v letech 2002-2012 

 (Upraveno dle: Český statistický úřad, 2013) 

Jak je vidět z uvedeného grafu, od roku 2002, kdy společnost MMB Consulting vznikla, 

počet obyvatel v Jihomoravském kraji neustále rostl. Pro stavební firmu jde o pozitivní 

stav, neboť čím více je v regionu obyvatel, tím větší je jejich bytová potřeba. Na 

základě tohoto faktoru by tedy měla růst poptávka po bytových prostorách.  
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Český statistický úřad (2013) ve svých statistikách pro Jihomoravský kraj mimo jiné 

uvádí, že do roku 2008 klesal počet dětí ve věku 0-14 let a současně rostl počtu osob ve 

věku 15-64 let. To naznačuje pokles poptávky po rodinných domech a současný nárůst 

poptávky po bytových jednotkách – když lidé nemají tolik dětí, nepotřebují velký dům, 

ale stačí jim byt. Z toho důvodu společnost MMB Consulting v letech 2007-2010 

realizovala výstavbu bytových domů v Rosicích u Brna a Otrokovicích. Významným 

faktorem ve změně poptávky je také ekonomická situace, která bude rozebrána později.  

Roku 2008 však podle údajů Českého statistického úřadu (2013) došlo ke zlomu ve 

věkové struktuře obyvatel Jihomoravského kraje, a to v podobě opětovného nárůstu 

počtu dětí ve věku 0-14 let a současného poklesu v počtu osob ve věku 15-64 let. 

Odpovídajícím způsobem se změnila i poptávka po bytových prostorách. Vzhledem 

k uvedeným skutečnostem se společnost MMB Consulting začala specializovat na 

výstavbu rodinných domů a u toho již zůstala.  

Tabulka 2: Průměrný věk obyvatel JMK 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Průměrný věk 39,5 39,8 40,0 40,3 40,5 40,6 40,8 40,9 41,1 41,3 

(Upraveno dle: Český statistický úřad, 2013) 

Z uvedené tabulky je zřejmé, že narůstá nejen počet obyvatel, ale i jejich průměrný věk, 

což je známkou stárnutí populace. To dokládá i neustále se zvyšující počet osob starších 

65 let, o kterém informuje Český statistický úřad (2013).  

Vzdělanost 

Na základě dat zaznamenaných Českým statistickým úřadem (2013) lze říci, že neustále 

narůstá počet studentů vysokých škol a naopak klesá počet žáků středních odborných 

škol a středních odborných učilišť. Pro stavební firmu jako je MMB Consulting však 

tento stav není pozitivní, neboť má o to menší možnosti při výběru potenciálních 

zaměstnanců.  

Nezaměstnanost 

Následující tabulka ukazuje vývoj nezaměstnanosti od roku 2004. Dřívější data nejsou 

uvedena, neboť by z důvodu změny metodiky nebyla srovnatelná.  
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Tabulka 3: Míra nezaměstnanosti v % 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ČR 9,2 9,0 8,1 6,6 5,4 8,0 9,0 8,6 8,6 

Jihomoravský kraj 10,3 10,1 9,2 7,6 6,2 8,9 10,2 9,6 9,6 

(Upraveno dle: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013) 

Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla ve sledovaném období naměřena roku 

2004, nejnižší naopak v roce 2008, a to jak v Jihomoravském kraji, tak v celé ČR. Lze 

předpokládat, že důvodem výrazného nárůstu v roce 2009 a následujících byla 

probíhající ekonomická krize.  

Z tabulky je rovněž patrné, že nezaměstnanost v Jihomoravském kraji převyšuje po celé 

sledované období hodnoty platné pro celou Českou republiku cca o 1%. Vzhledem 

k analyzované firmě představuje vysoká míra nezaměstnanosti negativní faktor, neboť 

výrazně ovlivňuje poptávku po jejích službách.  

 

2.2.2 Legislativní faktory 

Mezi legislativní faktory patří platné právní normy České republiky. Podnikatelské 

subjekty působící v ČR mají povinnost se řídit zejména zákony upravujícími podnikání, 

(obchodní zákoník a zákon o živnostenském podnikání), zákony upravujícími účetní 

a daňové záležitosti (zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, zákon o dani 

z přidané hodnoty, atd.) a zákony týkajícími se zaměstnanců (především zákoník práce).  

Nejvýznamnější nedávnou změnu uvedených předpisů představuje pro analyzovanou 

společnost zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů 

v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, kterým se mimo jiné 

novelizuje i zákon o dani z přidané hodnoty. Jde zejména o zvýšení sazeb DPH 

k 1.1.2013, a to základní sazby z 20% na 21% a snížené sazby z 14% na 15%. 

Společnost MMB Consulting je tak nucena nakupovat od svých dodavatelů dražší 

vstupy a zároveň zvyšovat své vlastní ceny – u staveb pro tzv. sociální bydlení 

zahrnující sníženou a u staveb ostatních základní sazbu.  

Stavbami pro sociální bydlení se dle §48a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, rozumí především: 
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 byt pro sociální bydlení – splňuje požadavky na trvalé bydlení a podlahová 

plocha nepřesáhne 120m
2
, 

 rodinný dům pro sociální bydlení – určen k trvalému rodinnému bydlení, má 

nejvýše 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží a podkroví a podlahová plocha 

nepřesáhne 350m
2
, 

 bytový dům pro sociální bydlení – obsahuje pouze byty pro sociální bydlení, 

 a další.  

Předmětu podnikání analyzované společnosti se dotýká především zákon č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který upravuje zejména 

následující oblasti: 

 stavební úřady, 

 územní plánování, 

 stavební řízení a jeho účastníci, 

 podmínky pro povolení stavby (stavební povolení, ohlášení stavby), 

 podmínky užívání staveb, 

 odstraňování staveb, 

 správní delikty a sankce za porušení stavebního zákona. 

Nepřímo se předmětu podnikání MMB Consulting dotkla také změna zákona č. 96/1993 

Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, která s účinností od 

1.1.2011 omezila maximální částku státní podpory za jeden kalendářní rok na 2000 Kč. 

V důsledku toho poklesla průměrná státní podpora přiznaná na jednu smlouvu 

o stavebním spoření v roce 2011 oproti předcházejícímu roku téměř o 50% 

(Ministerstvo financí, 2013).  

 

2.2.3 Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory jsou důležité nejen vzhledem ke svému působení na sledovanou 

firmu, ale i na její (potenciální) zákazníky. Mezi nejvýznamnější z nich patří hrubý 

domácí produkt, míra inflace a průměrná hrubá mzda. Rozebrány budou také ceny 

hypotečních úvěrů.  



33 

 

Hrubý domácí produkt 

Hrubý domácí produkt měl dle údajů shromážděných Českým statistickým úřadem od 

roku 2000 víceméně vzestupnou tendenci. Největší nárůst byl přitom zaznamenán 

v roce 2006, a to o 7%. Pokles nastal pouze v roce 2009, konkrétně o 4,5%, což bylo 

s největší pravděpodobností způsobeno probíhající ekonomickou krizí. Vývoj od roku 

2012 komentuje ministerstvo financí (2013) následovně: „Česká ekonomika se 

pravděpodobně v průběhu celého roku 2012 nacházela v mělké recesi. Z ní by sice 

počátkem letošního roku měla vystoupit, oživování ekonomické aktivity by však mělo být 

velmi pozvolné. HDP by se tak v meziročním srovnání měl zvýšit pouze o 0,1 %.“ 

Výhled na příští rok je však podle ministerstva financí (2013) příznivý: 

„K výraznějšímu oživení ekonomické aktivity by mělo dojít až v roce 2014, kdy by HDP 

mohl vzrůst o 1,4 %, a to při kladném příspěvku jak zahraničního obchodu, tak 

i hrubých domácích výdajů.“ 

Inflace 

Tabulka 4: Míra inflace v ČR 

Inflace 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

% 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 

(Upraveno dle: Český statistický úřad, 2013) 

Ve sledovaném období dosáhla v ČR míra inflace svého vrcholu roku 2008, a to ve výši 

6,3%. Roku 2009 prudce poklesla na 1%, načež opět následoval postupný vzestup 

trvající až do roku 2012. Pro rok 2013 však ministerstvo financí (2013) odhaduje pokles 

na hodnotu 2,1% a pro rok následující dokonce na pouhých 1,8 %. Pokud se tak 

skutečně stane, bude se snižovat průměrná cenová hladina. Půjde tedy o pozitivní stav, 

a to nejen pro sledovanou firmu, ale pro celou českou ekonomiku.  

Hrubá mzda 

Tabulka 5: Výše průměrné hrubé měsíční mzdy v JMK 

Hrubá mzda [Kč] 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

celkem 14.052 14.981 16.027 16.770 17.646 19.252 20.763 21.703 22.026 22.520 

stavebnictví 13.882 14.816 15.561 16.332 17.386 19.071 20.995 22.576 22.704 23.338 

(Upraveno dle: Český statistický úřad, 2013) 
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Z výše uvedené tabulky je zřejmý vzestupný trend ve výši průměrné hrubé měsíční 

mzdy. Od roku 2008 lze přitom ve stavebnictví pozorovat vyšší hrubou mzdu než 

průměrně ve všech odvětvích hospodářství Jihomoravského kraje. Pro sledovanou firmu 

to znamená vyšší náklady na zaměstnance a jde tedy o negativní faktor. Pokud však výši 

mzdy vztáhneme na potenciální zákazníky, jde o faktor pozitivní, neboť s rostoucí 

mzdou roste také pravděpodobnost získání výhodnějšího hypotečního úvěru, díky 

čemuž se zvyšuje i pravděpodobnost získání zakázky sledovanou firmou.  

Hypoteční úvěry 

Vzhledem k tomu, že společnost MMB Consulting působí ve stavebnictví, je na tomto 

místě důležité analyzovat také ceny hypotečních úvěrů a jejich vývoj v čase. Za 

posledních 10 let dosáhly sazby hypotečních úvěrů nejvyšších hodnot v únoru roku 

2008 (průměrně 5,75%) a v srpnu roku 2009 (průměrně 5,82%), přičemž od té doby se 

již víceméně jen snižují. V loňském roce klesly šestkrát dokonce na historické 

minimum. Vývoj sazeb od roku 2003 dokumentuje graf na následujícím obrázku 

(Hypoindex.cz, 2013).  

 

Obrázek 5: Vývoj úrokových sazeb hypotečních úvěrů 

(Převzato z: Hypoindex.cz, 2013) 

„Metodika FINCENTRUM HYPOINDEXu: FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí 

vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou 

poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby. 

Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: 
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Česká spořitelna, ČSOB, Equa bank, GE Money Bank, Hypoteční banka, Komerční 

banka, LBBW Bank, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Volksbank CZ a Wüstenrot 

hypoteční banka“ (Hypoindex.cz, 2013).  

V březnu tohoto roku začaly banky nabízet ještě výhodnější úvěry a poskytovat různé 

akce a bonusy v oblasti hypotečních úvěrů. Průměrná úroková sazba dokonce klesla na 

rekordní 3,17%. Díky tomu opět narostl počet uzavřených hypotečních úvěrů 

a hypoteční trh se oživil (Hypoindex.cz, 2013). Pro sledovanou firmu jde rozhodně 

o pozitivní stav.  

Recese ve stavebnictví 

 „České stavebnictví, které je už pátým rokem v recesi, letos očekává propad do pěti 

procent.“ řekl Václav Matyáš, ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Jako 

důvod pokračující recese uvádí nedostatek státních zakázek a nedostatečná prorůstová 

opatření vlády. Stavební firmy jsou tak nuceny maximálně snižovat výdaje, a to 

zejména prostřednictvím propouštění zaměstnanců (ČTK, 2013).  

Ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ, Radek Matějka, dále 

uvádí, že stavebnictví momentálně zaznamenává největší pokles ze všech odvětví 

ekonomiky. Důvodem je podle něj chybějící poptávka soukromého i veřejného sektoru. 

Největší útlum přitom nastává ve výstavbě bytových a občanských budov, kde se 

očekává meziroční pokles až o 10% objemu stavebních prací. Situace je kritická 

zejména pro malé a střední firmy (IHNED.cz, 2013).  

Růst by podle expertů měla pouze poptávka po stavebních pracích souvisejících 

s energetickými úsporami, tedy např. zateplování. Pozitivní dopad by však podle 

Tomáše Patáka z ministerstva průmyslu a obchodu mohlo mít obnovení programu 

Zelená úsporám (IHNED.cz, 2013).  

 

2.2.4 Politické faktory 

Nejvlivnějšími politickými stranami ČR jsou v současné době Česká strana sociálně 

demokratická (ČSSD), Občanská demokratická strana (ODS), TOP 09, popř. Věci 

veřejné (VV).  
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Poslední volby do poslanecké sněmovny vyhrála v roce 2010 levicová ČSSD. Většinu 

však získala pravicová trojkoalice ODS, TOP 09 a VV (nyní v opozici). V současné 

době má v poslanecké sněmovně většinu ODS, TOP 09 a LIDEM (odštěpená platforma 

VV). Nynější vláda je tedy silně pravicová, čemuž odpovídají i vládní reformy. Malé 

podniky, jako je např. MMB Consulting, téměř nepodporuje.  

 

2.2.5 Technologické faktory  

Nejvýznamnější technologie související se stavebnictvím se týkají stavebních materiálů, 

postupů používaných při stavebních pracích a strojů.  

Materiály prodělaly v posledních letech velký vývoj, a to zejména v oblasti kvality: 

 zdící prvky – lepší tepelně-izolační vlastnosti, přesnější tvárnice, větší variabilita 

užití prvků (nejen jako nosná, ale i jako výplňová konstrukce skeletů),  

 tepelné a akustické izolace – lepší tepelně-technické a akustické vlastnosti při 

stejné tloušťce,  

 produkce a technologie betonu a betonových konstrukcí.  

Stále častěji se vyvíjejí materiály ekonomické a zároveň ekologické. Např. produkce 

minerální a skelné vaty – při jejich výrobě se nepoužívají vzácné zdroje a recykluje se 

až 100% odpadního materiálu. Vstupní surovinou skelné vaty je přitom z 80% 

recyklovaný skelný odpad.  

Trendem je také zjednodušovat postupy při stavebních pracích a urychlovat stavbu. 

Zdění probíhá s pomocí tenkovrstvých lepidel a montážních pěn, užívají se montované 

konstrukce a betonové či dřevěné prefabrikáty.  

Uvedené změny užívaných materiálů a postupů stavebních prací neznamenají pro MMB 

Consulting téměř žádný problém. Pro přizpůsobení se novým trendům stačí vyškolit 

zaměstnance, popř. změnit dodavatele, a jednoduše začít pracovat jinak.  

Pokud jde o stavební stroje, firma vlastní pouze ty, které nejvíce využívá a zároveň si je 

může z finančního hlediska dovolit. Patří mezi ně např.:  

 vysokozdvižný vozík Desta DVHM 3522 TXK,  

 vibrační válec vedený VVW 3415,  
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 jednosměrná vibrační (hutnicí) deska Bomag BP 18/45,  

 vibrační pěch Bomag BT 60,  

 víceúčelový stroj na dřevo RK-7, 

 stolová pila Diamatic A-44,  

 motorová řezačka asfaltu RAB 351, 

 rotační laser Topline 3 (MMB Consulting, 2013). 

Potřebu ostatních strojů řeší MMB Consulting prostřednictvím nájmů od 

specializovaných společností. Firma tak nemá zbytečně moc majetku vázaného ve 

stálých aktivech a nemusí se starat ani o jeho opravy či jej z důvodu morálního zastarání 

obnovovat.  

Vzhledem ke každodenní využitelnosti se firma rozhodla investovat také do dopravních 

prostředků. Vlastní 3 osobní automobily, které jsou k dispozici jednateli společnosti 

a stavbyvedoucím. V majetku má také jeden automobil umožňující přepravu více osob 

či malého množství nákladu (materiálu nebo nářadí). V této oblasti však není třeba se 

příliš zajímat o nové technologie. Ty sice existují, ale nejsou pro společnost vzhledem 

k jejímu předmětu podnikání zásadní. 

Ostatní technologie se týkají především zařízení kanceláří, které tvoří zejména počítače, 

softwary a tiskárny mající také funkci kopírování a skenování. Nejdůležitější jsou v této 

kategorii počítačové softwary, které usnadňují práci při sestavování rozpočtů staveb, ale 

i v administrativních záležitostech, především v účetnictví. Většinu jmenovaného 

kancelářského vybavení není nutné příliš často obnovovat. Výjimku tvoří pouze 

softwary, ke kterým je třeba průběžně dokupovat aktualizace a obnovovat licence.  

 

2.2.6 Ekologické faktory 

Přírodní a klimatické vlivy 

Nejvýznamnějšími faktory, které lze řadit mezi ekologické, jsou pro stavební firmu 

přírodní a klimatické vlivy. Stavební práce totiž obvykle probíhají venku a velkou část 

z nich nelze vykonávat při teplotách pod bodem mrazu či ve sněhu (např. betonování). 

V zimním období provádějí stavební firmy především rekonstrukce nezávislé na 
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teplotách (např. střešní konstrukce, práce v interiérech) či montáže dřevostaveb. 

Z uvedeného plyne, že je pro MMB Consulting zimní období kritické. 

Ekologická likvidace odpadu 

Společnost MMB Consulting je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, povinna 

zajistit ekologickou likvidaci veškerého odpadu, který vyprodukuje. Vzhledem 

k zaměření firmy jde především o odpad stavební, tedy stavební suť. Nutnost 

ekologické likvidace pak přináší také dodatečné náklady.  

Energeticky nenáročné domy 

V poslední době se stává trendem co nejvíce šetřit energiemi. Lidé proto požadují domy 

s velkými okny, aby co nejvíce využili denního světla a nemuseli příliš svítit uměle. 

Také si své domy nechávají zateplovat, aby v zimě nepropouštěly teplo ven a v létě 

naopak dovnitř. Obě tyto služby společnost MMB Consulting bez problému poskytuje.  

Velkým trendem jsou v poslední době i solární panely, umisťované většinou na 

střechách, které využívají sluneční záření k výrobě elektrické energie. Na tyto 

technologie se však analyzovaná společnost nezaměřuje.  

 

2.3 Porterův model pěti konkurenčních sil  

Porterův model se zabývá pěti největšími konkurenčními silami, které na firmy 

v každém odvětví působí. Následně budou všechny postupně rozebrány ve vztahu 

k analyzované stavební firmě MMB Consulting s.r.o.  

 

2.3.1 Ohrožení ze strany nově vstupujících firem 

Velikost ohrožení ze strany firem nově vstupujících do odvětví závisí především na 

překážkách vstupu zmíněných již v teoretické části práce.  

Úspory z rozsahu 

Úspor z rozsahu mohou stavební firmy dosáhnout zejména prostřednictvím slev 

u dodavatelů stavebních materiálů při velkých objednávkách. To se však téměř netýká 
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malých firem, mezi které se řadí i společnost MMB Consulting, a to vzhledem 

k malému objemu zakázek. Firma by sice mohla nakupovat materiál ve větším množství 

a skladovat jej pro případné další zakázky, avšak sleva, které by u dodavatele dosáhla, 

by nevyrovnala vázanost kapitálu v zásobách, který by tím pádem chyběl jinde.  

Společnost MMB Consulting tedy sama úspor z rozsahu téměř nedosahuje. Z toho 

důvodu lze předpokládat, že jich nedosáhnou ani případné nově vstupující firmy do 

odvětví – pravděpodobně nebudou mít na počátku takové množství zakázek ani 

kapitálu, aby se jim vyplatilo nakupovat o moc víc materiálu, než v danou chvíli 

potřebují.  

Diferenciace produktu  

Produktem stavebních firem jsou zejména stavby. Ty mohou být na jednu stranu 

typizované, kdy stavebník vypracuje jeden projekt a podle toho následně staví více 

stejných domů. Na stranu druhou však lze pro každou stavbu vypracovat projekt 

individuální a tímto způsobem stavby diferencovat. Každá z nich pak může být zcela 

jiná, a to podle toho, jakou má zákazník představu. Mohou se lišit např. užitými 

materiály, počtem podlaží, typem střechy, způsobem zateplení, druhem oken a dveří, 

počtem místností a nespočtem dalších charakteristik.  

Kapitálová náročnost  

Kapitálová náročnost stavebních firem je poměrně vysoká. Lze ji sice snížit tím, že si 

firma některé stroje či zařízení pouze pronajímá, jako to dělá i MMB Consulting, ale 

nelze tak řešit vše. Vždy je třeba být vybaven alespoň základním stavebním náčiním, 

které se používá nejčastěji, popř. dopravními prostředky.  

Přechodové náklady 

Pokud firma postaví dům a za několik let je třeba na něm něco opravit, zákazník se 

raději obrací na firmu, která dům stavěla (pokud s ní byl spokojen). Opravu však může 

bez problému provést i firma jiná. Zákazník jí pouze musí dát k dispozici projektovou 

dokumentaci a ona zakázku provede. Zákazník tedy přechodovými náklady běžně 

zatížen není.  



40 

 

Přístup k distribučním kanálům  

Distribuční kanály představují pro stavební firmy zejména způsoby dopravy materiálů 

na stavby. Firma může mít pro tyto případy buďto vlastní nákladní dopravní prostředky, 

nebo využije možnost dovozu přímo dodavatelem. Pokud tuto službu dodavatel 

neposkytuje, lze si dopravu sjednat s jinou firmou zabývající se uvedenou činností, jichž 

je na trhu dostatek.  

Společnost MMB Consulting vlastními nákladní dopravní prostředky nedisponuje. 

Využívá proto zejména možnost dopravy dodavatelem přímo na místo stavby. 

V případě potřeby si firma najímá dopravu také externě – především pro přepravu 

produktů kamenolomů (písek, štěrk), které dopravu většinou nenabízejí. Přijatelné ceny 

poskytuje např. Autodoprava Matějka, s.r.o. nebo Milan Nekuža elektro (i přes 

zavádějící název jde o poskytovatele služeb nákladní dopravy).  

 

Celkově tedy nová stavební firma žádné velké překážky vstupu do odvětví překonávat 

nemusí. To, že pravděpodobně nedosáhne úspor z rozsahu, bude sice nevýhoda oproti 

větším podnikům, ale o velkou překážku by jít nemělo. Firma si pro vstup musí zajistit 

pouze vybavení základním stavebním náčiním a stroji. Ostatní potřeby lze pořizovat 

postupně. 

Záleží však také na tom, zda by měl podnikatel v dnešní době zájem stavební firmu 

vůbec zakládat. Jak bylo zmíněno již v kapitole 2, stavebnictví je poměrně významně 

ovlivněno ekonomickou krizí, a to nejvíce ze všech odvětví hospodářství v ČR. 

V současné době tedy není důvod vstup nových firem do odvětví očekávat.  

 

2.3.2 Soupeření mezi stávajícími konkurenty 

Vzhledem k ekonomické krizi a klesající poptávce po stavebních pracích, která byla 

rozebrána již v kapitole 2, se podle odborníků bude intenzita konkurenčního boje mezi 

stavebními firmami zvyšovat. Projevit by se měla zejména ve snižování cen, a to až pod 

hranici rentability. Pro mnohé menší firmy může být taková situace až likvidační. 

U velkých firem lze naopak předpokládat jistou zásobu finančních prostředků a větší 
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možnost financovat období nedostatku zakázek, např. v podobě již zmíněného nabídnutí 

nižší ceny (IHNED.cz, 2013). Pokud se uvedené odhady potvrdí, pro společnost MMB 

Consulting to bude znamenat velkou zátěž. 

Nejvýznamnějšími konkurenty analyzované společnosti jsou stavební firmy Figarostav, 

s.r.o., sídlící v Rosicích u Brna a Ing. Brázda – UNIVERS, s.r.o., se sídlem 

v Předklášteří. Společnost MMB Consulting se o nabízené služby i ceny svých 

konkurentů aktivně zajímá a v případě potřeby se jim snaží vyrovnat.  

 

2.3.3 Tlak ze strany substitutů 

Za substituty zděných staveb lze považovat zejména montované a mobilní domy, 

případně obytné vozy a hausbóty. Produkcí každého z uvedených substitutů se přitom 

zabývají specializované firmy. Následně však budou rozebrány pouze montované 

a mobilní domy, a to vzhledem ke své vhodnosti k celoročnímu obývání v našich 

podmínkách oproti ostatním uvedeným substitutům.  

Montované stavby se vyrábějí především ze dřeva (systém „two by four“), z oceli 

(ocelové haly), z betonových prefabrikátů (prefabrikované betonové skelety), nebo ze 

speciálních prefabrikátů na bázi dřeva (Europanely). Stavba se skládá z dílčích předem 

připravených úseků, které se na místě složí v celek.  

Výhodou je oproti zděným stavbám především rychlost výstavby, ekonomičnost 

a variabilita (lze snadno vytvářet i složitější celky). Mezi nevýhody dřevostaveb 

a systémů na bázi dřeva patří zejména nízká životnost (cca 50 let) a nízká mechanická 

odolnost konstrukce. Nevýhodou ocelových konstrukcí a betonových prefabrikátů je 

pak neekonomičnost pro menší budovy (do 250 m
2
) a špatná odolnost oceli vůči požáru.  

Mobilní domy se vyrábějí z dřevěných či kovových konstrukcí, které jsou obvykle 

montované. Pro zachování mobility je součástí buď podvozek, nebo speciální 

konstrukce pro upevnění na nákladní automobil.  

Předností mobilních domů je především rychlost jejich produkce, již uvedená mobilita 

a ekonomičnost. Mezi nevýhody se řadí malý prostor, omezená dispozice (dům musí 

mít určitý tvar, aby zůstal mobilní), horší tepelná izolace, horší akustické vlastnosti 
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interiéru, relativně nízká životnost (v závislosti na údržbě a materiálu) a nižší 

mechanická odolnost oproti zděným stavbám.  

Montované, resp. mobilní, domy představují pro zákazníka pravděpodobně ekonomicky 

nejvýhodnější formou vlastního bydlení. Z tohoto důvodu je lze považovat za 

nejvýznamnější substitut zděných staveb. Je však nutné zohledňovat také jejich 

nevýhody (uvedené výše).  

Substitutem k vlastnímu bydlení jsou pak zejména nájemní byty. Zákazník při 

rozhodování o způsobu svého bydlení porovnává především měsíční náklady obou 

variant – u vlastního bydlení jde obvykle o splátky hypotečního úvěru a u bydlení 

nájemního o nájem, energie, atd. 

Volba vlastního bydlení financovaného hypotečním úvěrem byla podle výzkumu M&M 

reality holding, a. s. (největší realitní kancelář v ČR) v roce 2012 dokonce výhodnější 

než nájemní bydlení. Porovnávaly se průměrné ceny nájemného ve všech regionech ČR 

s průměrnou splátkou hypotečního úvěru ve vztahu ke stejnému období daného roku. 

Příčinou výsledku byly zejména nízké sazby hypotečních úvěrů rozebrané v kapitole 2 

(Hypoindex.cz, 2013).  

Na základě uvedeného zjištění by tlak ze strany substitutů ve formě nájemních bytů 

neměl být v současné době nijak zásadní. Zákazník však při zvažování hypotečního 

úvěru bere v úvahu také nutnost zadlužit se na velice dlouhou dobu, riziko vzniku 

neschopnosti úvěr splácet a další faktory, jejichž vyhodnocení bývá individuální.  

 

2.3.4 Vyjednávací vliv odběratelů 

Zákazníci ve všech odvětvích se snaží získat co nejkvalitnější produkt za co nejnižší 

cenu. Vzhledem k již několikrát zmíněné převaze nabídky nad poptávkou v současném 

stavebnictví se každá firma musí snažit co nejvíce vyhovět požadavkům zákazníka, aby 

vůbec získala zakázku. Z uvedených předpokladů lze usuzovat na velký vyjednávací 

vliv odběratelů v celém odvětví. 

 



43 

 

2.3.5 Vyjednávací vliv dodavatelů 

Dodavatelé společnosti MMB Consulting se dělí do dvou základních skupin: 

1. dodavatelé stavebních materiálů, z nichž nejvýznamnější jsou:  

 Konvalinka, s.r.o.,  

 Prefa Brno, a.s. – betonové výrobky,  

 Ptáček – velkoobchod, a.s. – zařizovací předměty a sanitární technika,  

 Saint-Gobain Building Distribution CZ, spol. s r.o.,  

 Stavebniny Šťastný, spol. s.r.o.,  

 Škarvada, s.r.o., 

2. dodavatelé služeb, mezi které patří zejména:  

 Bástr, s.r.o. – sádrokartonářské práce,  

 Leitner elstav, s.r.o. – elektromontážní práce,  

 Bohumil Matějka – podlahářské práce,  

 Martin Rambousek – vodoinstalační a plynařské práce,  

 SP Profit – truhlářské práce (zhotovení oken a dveří).  

Podle slov zaměstnanců společnosti MMB Consulting je dodavatelů stavebních 

materiálů i stavebních prací na trhu mnoho a stejně jako stavební firmy, také oni se 

potýkají s nízkou poptávkou. Vzhledem k tomuto přebytku nabídky a skutečnosti, že 

analyzovaná společnost sídlí cca 20 km od Brna, kde je potenciálních dodavatelů 

dostatek, lze usuzovat na jejich téměř nulový vyjednávací vliv.  

 

2.4 SWOT analýza 

Následující kapitola zahrnuje identifikaci silných a slabých stránek prostřednictvím 

vnitřní analýzy společnosti MMB Consulting a zároveň určení příležitostí a hrozeb 

vycházejících z jejího okolí.  

 

2.4.1 Silné stránky  

 kvalitní provedení prací včetně zajištění odborného stavebního dozoru, 

 schopnost vytvořit pro klienta závaznou cenovou nabídku,  
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 příznivé ceny nabízených služeb i materiálů, 

 individuální přístup ke každému zákazníkovi, 

 stavbyvedoucí jsou zároveň společníky, což je motivuje k lepším výkonům, 

 firma neustále sleduje ceny a nabízené služby svých konkurentů, porovnává je 

se svými a snaží se jim vyrovnat.  

 

2.4.2 Slabé stránky  

 umístění firmy – reálně se sídlo nachází v obci Zastávka, ale podle adresy 

v Rosicích, což způsobuje mnohá nedorozumění, 

 vedení společnosti sestává z odborníků z oblasti stavebnictví, kteří však nemají 

znalosti z oboru managementu a marketingu, 

 nedostatečná propagace firmy – pouze na vlastních webových stránkách, 

 oproti konkurenci má firma dodatečné náklady ve formě nájemného za nákladní 

dopravní prostředky a stavební stroje, které sama nevlastní. 

 

2.4.3 Příležitosti 

 neustále se zvyšující počet obyvatel značí větší bytovou potřebu, 

 rostoucí počet dětí ve věku 0-14 let od roku 2008 znamená více rodin s dětmi, 

resp. větší rodiny, z čehož lze odvodit zvýšenou potřebu rodinných domů,  

 stárnutí populace, rostoucí počet osob starších 65 let – společnost by se mohla 

začít zaměřovat na domy pro seniory, 

 sazby hypotečních úvěrů na historických minimech umožňují zákazníkům lépe 

dosáhnout na služby analyzované firmy, 

 převaha nabídky nad poptávkou mezi dodavateli – vyšší vyjednávací vliv 

odběratelů (stavebních firem), 

 zintenzivnění propagace za účelem získání většího množství zakázek. 
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2.4.4 Hrozby 

 snižující se zájem o studium na středních odborných školách a středních 

odborných učilištích znamená pro firmu omezené možnosti při hledání nových 

pracovníků,  

 vysoká nezaměstnanost negativně ovlivňuje poptávku po službách firmy, 

 zvyšování sazeb DPH (základní i snížené) – firma je nucena nakupovat dražší 

vstupy od dodavatelů a zároveň zvyšovat své vlastní ceny, čímž se mimo jiné 

snižuje její atraktivita, 

 klesající státní podpora stavebního spoření, 

 špatná ekonomická situace – nedostatečná poptávka a přebytečná nabídka ve 

stavebnictví – roste vyjednávací vliv odběratelů i konkurenční boj mezi 

stavebními firmami,  

 konkurence ze strany velkých podniků – jsou schopné dosáhnout úspor 

z rozsahu a nabídnout tak zákazníkovi nižší cenu; v době krize se začínají 

zajímat i o menší zakázky. 
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3 Návrhy řešení 

V návaznosti na provedené analýzy navrhuji následující opatření, která mohou pomoci 

zlepšit současnou situaci společnosti MMB Consulting.  

Umístění firmy 

Když jede zákazník do firmy a cestu si vyhledá pomocí GPS navigace, obvykle dojede 

někam zcela jinam. Důvodem je adresa firmy: Pod Ploty 1357, Rosice, p. Zastávka. 

Ulice, v níž firma sídlí, patří podle katastru nemovitostí městu Rosice, avšak reálně se 

nachází v obci Zastávka. Zákazníci, kteří nejsou místní, tak mají problém sídlo firmy 

najít, což je může odradit od úmyslu nechat si od ní zpracovat zakázku. Navrhuji proto, 

aby firma někde poblíž svého sídla umístila poutač ukazující cestu k firmě, který může 

být zároveň jistou formou propagace. Obrázek níže zobrazuje jeho návrh.  

 

Obrázek 6: Návrh poutače 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Bytová výstavba 

Analýza sociálních faktorů makrookolí ukázala, že od roku 2008 narůstá počet dětí ve 

věku 0-14 let. Z toho lze odvodit, že je více rodin s dětmi, resp. jsou větší rodiny, a tedy 

roste i bytová potřeba. Ačkoliv sazby hypotečních úvěrů jsou na historických minimech, 

vzhledem k nepříznivé ekonomické situaci si lidé většinou koupi nového rodinného 

domu dovolit nemohou.  

Doporučuji proto, aby se společnost MMB Consulting začala opět zaměřovat na 

výstavbu bytových domů. Důvodem je především příznivější cena bytů oproti rodinným 

domům, na kterou je zákazník schopen lépe dosáhnout.  



47 

 

Nevýhodou bytové výstavby je však zejména vyšší kapitálová náročnost a související 

potřeba najít investora. Bylo by proto vhodné, aby si analyzovaná firma nechala před 

samotnou realizací provést průzkum trhu a zjistila, v jaké lokalitě by byl o byty největší 

zájem. Od zahájení stavebních prací je rovněž důležitá intenzivní propagace.  

Domy pro seniory 

Provedená analýza upozornila také na stárnutí populace – zvyšuje se průměrný věk 

obyvatelstva a neustále narůstá počet osob starších 65 let. Navrhuji proto, aby se 

společnost MMB Consulting začala zaměřovat i na tuto skupinu potenciálních 

zákazníků.  

Konkrétně by mohlo jít o bezbariérové domy, domovy pro seniory (klasické domovy 

důchodců) nebo o domy s pečovatelskou službou. Firma by si však měla opět nechat 

provést průzkum trhu a na jeho základě vytipovat oblasti, kde by byl o který druh 

bydlení největší zájem. Nevýhodou je v tomto případě opět vyšší kapitálová náročnost 

a potřeba najít investora.   

Propagace firmy 

A. Vlastní internetové stránky 

Společnost MMB Consulting momentálně propaguje své služby zejména na vlastních 

internetových stránkách (www.mmbc.cz). Z tohoto důvodu by bylo vhodné je udělat 

přehlednější, a to např. prostřednictvím: 

 zvětšení písma u textů v jednotlivých záložkách (nyní odpovídá cca velikosti 

8 v programu Microsoft Word), příp. jiných grafických úprav, které usnadní 

orientaci v textech, 

 a rozdělení zakázek ve fotogalerii podle jejich typu (nyní je zde pouze výpis 

zakázek, ze kterého v mnohých případech nelze poznat, jaký typ prací na nich 

firma prováděla).  
 

B. Ostatní webové portály 

Informace o společnosti MMB Consulting lze najít také na několika webových 

portálech shromažďujících informace o firmách, a to např.: Firmy.cz, Živéfirmy.cz, 
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NejŘemeslníci.cz, Najisto.cz, Inform.cz, popř. Evropská databanka. Na většině 

uvedených portálů však o sobě firma uvádí pouze minimum základních informací. 

Doporučuji proto jejich doplnění a aktualizaci pro lepší informovanost potenciálního 

zákazníka. 

C. Regionální deníky 

Dále navrhuji, aby firma začala aktivněji využívat širokých možností propagace 

v regionálním tisku či na webových stránkách regionálních deníků a stimulovala tak 

poptávku po svých službách. Propagovat však nemusí pouze uvedenou výstavbu nových 

budov, ale i nabídku rekonstrukcí a drobnějších prací. Čím více zakázek bude 

realizovat, tím větší množství spokojených zákazníků má možnost získat a šířit tak svoji 

dobrou pověst.   
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout opatření na zlepšení stávající situace 

společnosti MMB Consulting, a to na základě poznatků získaných při provedení 

vybraných analýz mikrookolí a makrookolí uvedené firmy.  

Nejprve bylo nutné nastudovat potřebnou odbornou literaturu, na jejímž základě bylo 

následně možné zpracovat teoretickou část práce. Tato část postupně rozebírá SLEPTE 

analýzu šesti faktorů makrookolí podniku, dále Porterův model pěti sil konkurenčního 

prostředí a následně SWOT analýzu shrnující silné a slabé stránky vybrané firmy 

a zjištěné příležitosti a hrozby vycházející z jejího okolí.  

V praktické části je nejprve představena společnost MMB Consulting, stručně popsána 

její historie, organizační struktura a nabídka služeb. Následně jsou na ni aplikovány 

všechny výše uvedené analýzy. Při zpracovávání této části práce bylo nutné 

spolupracovat s analyzovanou firmou, aby výsledky co nejvíce odpovídaly realitě.  

Na základě východisek plynoucích z provedených analýz a znalostí o vybrané firmě 

jsou závěrem předloženy návrhy opatření na zlepšení její situace, čímž byl splněn 

stanovený cíl práce. Práce bude následně společnosti MMB Consulting poskytnuta, aby 

mohla zjištěné poznatky a navržená doporučení efektivně využít ve své praxi.   
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