
 





 



Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením současné situace firmy Geprostav 

Hodonín v.o.s. v jejím konkurenčním prostředí. Zkoumá konkurenceschopnost firmy  

na základě analýzy vlivu mikroekonomických a makroekonomických faktorů. Dle 

zjištěných skutečností je vytvořen návrh, který posílí její konkurenceschopnost 

do budoucna. 

 

Abstract 

 

This diploma thesis deals with the evaluation of current situation of the Geprostav 

Hodonín v.o.s. company in its competitive environment. Based on the analysis 

of microeconomic and macroeconomic aspects, it examines the competitive strength 

of the company. According to the findings reccommendations to strenghten its 

competitiveness in the future are suggested. 
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ÚVOD 

 

Prosadit se jako firma se stává čím dál těžší. V dnešní době neustále rostou požadavky 

zákazníků na produkty a zároveň roste konkurence. Základem pro úspěch firem je 

uspokojení potřeb zákazníků a tím dosažení zisku firmy. Zákazníci jsou hlavním 

prostředkem pro dosažení úspěchu. Je třeba zaujmout něčím navíc oproti konkurenci 

a tím si vybudovat lepší konkurenční postavení na trhu vůči ostatním firmám v oboru. 

Důležitým prvkem v konkurenčním boji je také vybudování dobrého jména firmy. To 

závisí převážně na spokojenosti zákazníků a dobrými vztahy mezi nimi a firmou. 

 

Odlišení se od konkurence je základním stavebním kamenem úspěchu většiny firem, 

pokud se nejedná o monopoly. Konkurenční boj je dnes součástí každodenního bytí 

většiny firem. Ty se mohou prosadit formou cenové nebo necenové konkurence a snaží 

se tak dosáhnout maximalizace zisku nebo zvýšení tržního podílu. 

 

Ideálním postupem pro získání lepšího konkurenčního postavení je tedy kvalitní 

produkt, dobré vnitřní prostředí firmy, schopní zaměstnanci, dobré finanční hospodaření 

a konečně nabídka něčeho speciálního, co nás odliší od konkurence a čím přilákáme 

zákazníky. Na této konkurenční výhodě je pak možné vybudovat silné povědomí 

o firmě díky spokojenosti zákazníků. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE, METODY A 

POSTUPY ŘEŠENÍ 

 

1.1 Vymezení problému 

 
Firma Geprostav Hodonín v.o.s je poměrně úspěšnou firmou v hodonínském okrese, 

která se zabývá projekční a geodetickou činností. Za dobu její činnosti si firma vytvořila 

poměrně dobré jméno. Také povědomí o firmě je poměrně vysoké. To je způsobeno 

hlavně majiteli firmy, kteří dříve pracovali v jiné firmě ve stejném oboru a jejich práce 

byla vždy kvalitní. 

V současné době však firma prochází problémy, které se týkají hlavně nesamostatnosti 

pracovníků a nedostatku pracovních sil, přestože zájem o jejich činnost je vysoká. 

Firma byla v poslední době díky těmto problémům nucena několik zákazníků 

odmítnout. Tím je ohroženo dosud dobré jméno, kterým se firma mohla chlubit. 

Vzhledem k existenci konkurenčních firem v okrese Hodonín není pro zákazníka 

problém se obrátit na konkurenci, která nabízí služby podobného charakteru. 

Cílem práce je vytvoření návrhu k posílení konkurenceschopnosti firmy na základě 

analýzy vlivu mikroekonomických a makroekonomických faktorů ovlivňujících 

konkurenceschopnost. Tyto faktory budou zkoumány ve vztahu k firmě Geprostav 

Hodonín v.o.s. Obsahem práce je zhodnocení míry těchto faktorů a jejich schopnost 

ovlivňovat konkurenceschopnost firmy. 

Základem tedy bude vyřešení stávajících problémů firmy a navržení takových řešení, 

které povedou k posílení konkurenceschopnosti firmy.  

 

1.2 Metody a postupy řešení 

 
Ke zpracování návrhu pro posílení konkurenceschopnosti je třeba provést analýzu. 

Na začátek je ovšem nutné stručně představit firmu, její činnost a znázornit organizační 

strukturu. 

Následně bude provedena analýza, která bude obsahovat: 
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• obecnou analýzu, která má za úkol zmapovat vnější okolí podniku (tedy 

makroekonomické vlivy, které ovlivňují činnost podniku), 

• analýzu Porterova modelu, která bude důležitá hlavně ke zjištění 

informací o zákaznících a konkurentech, 

• analýzu marketingového mixu, který představuje a konkretizuje všechny kroky, 

které organizace dělá, aby vzbudila poptávku po produktu, 

• model „7S“ jako prostředek k provedení interní analýzy, tedy analýzy vnitřních 

procesů ve firmě, 

• finanční přehled, 

• analýzu hodnotového řetězce, což bude stěžejním bodem celé analýzy (bude 

definována hodnota pro zákazníka), 

• SWOT analýza, která shrne slabé a silné stránky společnosti, příležitosti 

a hrozby plynoucí z provedené analýzy. 

Provedená analýza bude stavebním kamenem pro vytvoření návrhu na posílení 

konkurenceschopnosti firmy. 

 

1.3 Harmonogram práce 

 

Cíle a metodika: 30/11/2010 

Teoretická část: 28/2/2011 

Analytická část: 31/3/2011 

Návrhová část: 30/4/2011 

Finální verze DP: 10/5/2011 

Odevzdání DP: 27/5/2011 
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2 TEORETICKÉ POZNATKY  

 

2.1 ZÁKLADNÍ POJMY 

 

2.1.1 Konkurence 

 

Konkurence dle výkladového slovníku znamená hospodářskou soutěž, soutěžení, 

rivalitu, soupeření. V ekonomickém pojetí je to boj mezi výrobci za nejvýhodnější 

podmínky výroby a prodeje zboží za nejvyšší zisky. [1] 

 

Základní marketingové pravidlo říká, že pokud má být firma úspěšná, musí uspokojovat 

potřeby a přání lépe než konkurence. Nestačí, když se marketingové oddělení zaměří 

pouze na uspokojení potřeb cílových zákazníků, ale musí také získat strategickou 

výhodu tím, že se v myslích spotřebitelů nabídka firmy jasně odliší od konkurenčních 

nabídek. Neexistuje univerzální marketingová strategie vzhledem ke konkurenci, o které 

bychom mohli říct, že je nejlepší pro každou firmu. Vhodná strategie závisí na velikosti 

firmy a také na její pozici, kterou zaujímá v daném sektoru. Strategie vhodné pro velké 

společnosti s dominantní pozicí na trhu, mohou být pro menší firmy příliš drahé. Ale ani 

velikost firmy pro úspěch nestačí. I pro velké firmy mohou být některé strategie úspěšné 

a pro jiné ne. Pro malé firmy existují marketingové strategie, jejichž úspěch je pro velké 

společnosti nedosažitelný. [7] 
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Obrázek 1 Typy cílových trhů [7] 

 

 

Konkurence v mikroekonomii znamená rivalitu mezi prodejci nebo kupujícími stejného 

zboží, tedy konkurenci napříč trhem. Znamená to střetávání nabídky a poptávky. 

Obecná ekonomie dovozuje, že „reálná“ („skutečná“) ekonomická konkurence může 

existovat a volně působit jen v tržním hospodářství. [23] 

 

2.1.2 Konkurenceschopnost 

 

Být konkurenceschopný znamená být schopen prosadit se na trhu, být schopen vytvářet 

a udržovat si znatelné výhody v porovnání s konkurenty. Ve stále tvrdším konkurenčním boji 

uspěje pouze ten, kdo je schopen rozpoznat změny v okolí a uvnitř podniku a pružně a správně 

na ně reagovat. Firma je tedy konkurenceschopná, jestliže má potřebnou „sílu“ prosadit své 

záměry na trhu. Tato skutečnost vychází z její konkurenční výhody, která způsobuje, že určitá 

činnost této firmy je v porovnání s ostatními konkurenty realizovaná buď levněji, nebo lépe 

ve prospěch splnění skutečných potřeb zákazníka. [23] 
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2.1.3 Konkurenční prostředí 

 

Konkurenční prostředí je definováno jako časový řez prostorem, kde probíhá vzájemné 

působení dvou objektů nebo subjektů (konkurentů), které se snaží ve stejném čase 

a prostoru provozovat stejnou činnost, mají podobné cíle a používají podobných metod 

k dosažení tohoto cíle. V ekonomickém pojetí vytváří konkurenční prostředí umělé 

mantinely stanoveného hřiště, kde v čase a prostoru bojují podnikatelské subjekty 

o dosažení co největší efektivnosti a úspěšnosti při realizaci různých operací a to vše 

za účelem dosažení zisku a uspokojení z podnikatelských aktivit. Konkurenční prostředí 

zastupuje však i roli soudce, který rozhoduje o vítězích a poražených. [3] 

 

2.1.4 Potenciál konkurenceschopnosti 

 

Pro správné pochopení konkurence a konkurenceschopnosti firmy je nutné zkoumat 

vztah mezi produktem a potenciálem vytvoření produktu. Dá se říci, že potenciál je 

rozdíl mezi tím, co je a tím, co může nebo musí být. Muže to být také pravděpodobná 

změna, která na jedné straně vyvolává odpor ke změně, na straně druhé příležitost 

k umocnění původního potenciálu nebo ke vzniku nového potenciálu. [9]  

 

2.1.5 Marketing 

 

„Marketing lze definovat jako proces, v němž jednotlivci a skupiny získávají 

prostřednictvím tvorby a směny produktů a hodnot to, co požadují.“ (M. Zamazalová) 

 

„Marketing je věda a umění objevit, vytvořit a dodat hodnotu, která uspokojí potřeby 

cílového trhu. Marketing identifikuje dosud nevyplněné potřeby a požadavky. Definuje, 

měří a vyčísluje rozsah vytipovaného trhu a potenciální zisk. Přesně určuje, které tržní 

segmenty je společnost schopna nejlépe obsloužit, navrhuje a propaguje vhodné 

výrobky a služby.“ (P. Kotler) 
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„Marketing je souhrn postupů a nástrojů, s jejichž pomocí se snažíme zvýšit 

pravděpodobnost úspěchu a dosažení cílů na trhu.“ (Foret, Procházka, Urbánek, 2003) 

 

2.2 KONKURENČNÍ STRATEGIE 

 

2.2.1 Dlouhodobě udržitelná konkurenční výhoda 

 

Podle Portera , podnik, který dokáže získat dobré postavení na trhu, může dosahovat 

vysoké míry zisku i přesto, že struktura odvětví je nepříznivá a průměrná a průměrná 

výkonnost odvětví je skromná. Základem pro získání dobrého postavení je dlouhodobě 

udržitelná konkurenční výhoda. Jsou definovány tři generické strategie, a to vůdčí 

postavení v nízkých nákladech, diferenciace a focus. [17] 

 

  Konkurenční výhoda 
  Nízké náklady Diferenciace 

Š
iro

ké
 Strategie 

vůdčího 
postavení v 

oblasti nízkých 
nákladů 

Strategie 
diferenciace 

Z
am
ěř

en
í f

ir
m

y 

Ú
zk

é 

Cost focus 
Differentiation 

focus 

Tabulka 1 Dlouhodobě udržitelná konkurenční výhoda [Přepracováno dle 17] 
  
  

Strategie vůdčího postavení v nízkých nákladech: 

Podnik, který si jako strategii zvolí dosažení vůdčího postavení v oblasti nízkých 

nákladů, má široký rozsah činnosti a působí v mnoha segmentech. Může dokonce 

působit i v příbuzných odvětvích (šíře činnosti je často pro výhodu nízkých nákladů 

důležitá. Zdroje výhod v oblasti nízkých nákladů mohou být např. snaha o úspory 

z velkovýroby, patentovaná technologie, výhodnější  přístup k surovinám a jiné faktory. 

Pokud si podnik dokáže získat a udržet vůdčí postavení v nákladech, pak bude ve svém 

odvětví podnikem s nadprůměrným výkonem za předpokladu, že bude docilovat cen, 
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jež jsou v daném odvětví průměrem nebo blízko průměru. Při stejných cenách nebo při 

nižších cenách než mají konkurenti, se podniku s nejnižšími náklady promítne jeho 

nízkonákladové postavení do vyšších zisků. Podnik s nejnižšími náklady však nemůže 

ignorovat základy diferenciace. Jestliže kupující nebudou pociťovat jeho výrobek jako 

srovnatelný nebo přijatelný, bude podnik s nejnižšími náklady nucen snížit ceny hodně 

pod úroveň cen konkurentů, aby získal odbyt. Toto může úplně vymazat výhody 

plynoucí z jeho příznivého postavení v nákladech. Má-li podnik s nejnižšími náklady 

dosahovat nadprůměrného výkonu, musí ve vztahu k svým konkurentům dosáhnout 

parity nebo  proximity v základech diferenciace, i když se, pokud jde o konkurenční 

výhodu, opírá o své vůdčí postavení v nízkých nákladech. Parita v základech 

diferenciace dovoluje podniku s nejnižšími náklady přeměnit svou výhodu nízkých 

nákladů přímo do zisků vyšších, než mají  konkurenti. Proximita v diferenciaci 

znamená, že snížení ceny nutné k získání přijatelného podílu na trhu neznehodnocuje 

nákladovou výhodu podniku nejnižšími náklady. Tato firma pak dosahuje 

nadprůměrných  zisků. 

Logika strategie vůdčího postavení v nízkých nákladech obvykle vyžaduje, aby daná 

firma byla skutečně  firmou s nejnižšími náklady, nikoli jen jednou z několika firem, 

které o toto postavení soupeří. 

Když existuje více firem než jedna usilujících o prvenství  v nejnižších nákladech, 

soupeření mezi nimi je obvykle dravé, protože každý kousíček podílu na trhu je 

pokládán za rozhodující. Pokud jedna firma nedokáže získat prvenství v nejnižších 

nákladech a „přesvědčit“ ostatní, aby svou strategii opustily, mohou být důsledky pro 

výnosnost ( a dlouhodobou strukturu odvětví) katastrofální. Vůdčí postavení 

v nejnižších nákladech je tedy strategií, která obzvláště závisí na preventivních 

zábranných akcích, ledaže by nějaká významná technologická změna dovolila podniku 

zásadně změnit jeho postavení z hlediska nákladů. [17] 

 

Strategie diferenciace: 

Druhou generickou strategií je diferenciace. Při strategii diferenciace usiluje podnik, 

aby byl ve svém odvětví jedinečný v některých dimenzích, jež kupující velmi oceňují. 

Pečlivě si vybere jednu nebo více vlastností (výrobku nebo služeb), které mnoho 
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kupujících v daném odvětví vnímá jako důležité, a vybuduje si jedinečné postavení, aby 

mohl tyto potřeby uspokojovat. Za svou jedinečnost je odměněn vyšší cenou. 

Prostředky k dosažení diferenciace jsou každému odvětví vlastní. Diferenciace se může 

zakládat na samotném výrobku, na distribučním systému, jímž se prodává 

na marketingovém přístupu a na široké škále dalších faktorů. 

Podnik, který dokáže diferenciace dosáhnout a trvale si ji udržet, bude mít ve svém 

odvětví nadprůměrné zisky, jestliže částka, o kterou je jeho cena vyšší (price premium), 

převyšuje mimořádné výlohy vynaložené na to, aby byl jedinečným. Podnik usilující 

o diferenciaci musí proto vždy hledat takové způsoby diferenciace, které vedou 

k cenové prémii vyšší, než jsou náklady na diferenciaci. Podnik usilující o diferenciaci 

nemůže nebrat v úvahu své postavení v oblasti nákladů, protože výrazně horší postavení 

v nákladech zbaví jeho vyšší ceny účinností. Proto se podnik usilující o diferenciaci 

snaží dosáhnout ve vztahu ke svým konkurentům parity nebo proximity ve výši nákladů 

tím,  že snižuje náklady ve všech oblastech, které nemají vliv na diferenciaci.  

Logika diferenciační strategie vyžaduje, aby si podnik vybral pro svou 

diferenciaci vlastnosti výrobků nebo služeb (atributy), které jsou odlišné od atributů 

jeho soupeřů. Podnik musí být skutečně v něčem jedinečný nebo musí být vnímán jako 

jedinečný, má-li docílit vyšší ceny. Avšak na rozdíl od vůdčího postavení v nízkých 

nákladech může existovat v daném odvětví více než jedna úspěšná diferenciační 

strategie, jestliže zde existuje řada atributů, které kupující v široké míře oceňují. [17] 

 

Focus strategie: 

Tato strategie je zcela odlišná od předchozích, protože spočívá ve výběru úzkého 

rozsahu konkurence uvnitř daného odvětví. Podnik s touto strategií si vybere jeden 

segment nebo skupinu segmentů v tomto odvětví a přizpůsobí svou strategii přesně 

tomu, aby sloužila jen těmto segmentům. Tím, že podnik co nejvíce rozvíjí svou 

strategii z hlediska cílových segmentů, snaží se získat konkurenční výhodu ve svých 

cílových segmentech, i když nebude mít konkurenční výhodu celkovou. 

Strategie má dvě varianty, nákladovou (cost focus), u níž  podnik usiluje ve svém 

cílovém segmentu o výhodu nejnižších nákladů. Druhou variantou je diferenciační 

fokální strategie, kdy podnik usiluje o diferenciaci. Obě varianty fokální strategie 

spočívají na rozdílech mezi segmenty, na něž podnik koncentroval svou pozornost 
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a jinými segmenty v daném odvětví. Cílové segmenty buď musí  mít kupce 

s neobvyklými potřebami, anebo se musí výrobní a dodací systém, který nejlépe slouží 

cílovému segmentu, odlišovat od systému jiných segmentů daného odvětví. Nákladová 

fokální strategie využívá rozdílů v chování nákladů v některých segmentech, kdežto 

diferenciační fokální strategie vychází ze speciálních potřeb kupujících v určitých 

segmentech. Takovéto rozdíly znamenají, že tyto segmenty jsou nevalně obsluhovány 

široce zaměřenými konkurenty, které jim poskytují své služby v téže době, kdy je 

poskytují jiným. Podnik s fokální strategií může tedy získat konkurenční výhodu tím, 

že se bude těmto segmentům věnovat plně a výhradně. Šíře předmětu zájmu ovšem 

závisí na míře zájmu, ale podstatou fokální strategie je využít odlišnosti předmětu 

úzkého zájmu od ostatního odvětví. Úzké ohnisko zájmu samo v sobě o sobě 

k nadprůměrnému výkonu nestačí.  

Podnik s fokální strategií využívá toho, že široce zaměření konkurenti nedosahují ani 

v jednom, ani v druhém směru optimálního výkonu. Konkurenti mohou potřeby 

určitého segmentu uspokojovat nedostatečně, což otvírá možnosti pro diferenciační 

fokální strategii. Široce zaměření konkurenti však mohou potřeby daného segmentu 

uspokojovat nadměrně, což znamená, že na služby pro něj vynakládají vyšší náklady, 

než je nutné. Zde se pak naskýtá nákladové fokální strategii příležitost, aby v takovémto 

segmentu právě jen uspokojovala tyto potřeby a nic víc. Jestliže segment, který si 

podnik s fokální strategií svolil, není odlišný od jiných segmentů, pak fokální strategie 

nebude mít úspěch. Jestliže nějaká firma může získat vůdčí   postavení v nejnižších 

nákladech (ohniskem zájmu jsou náklady) nebo diferenciaci (ohniskem zájmu je 

diferenciace) a daný segment je strukturálně přitažlivý, pak bud mít tato firmy s fokální 

strategií ve svém odvětví nadprůměrný výkon (zisk). Strukturální přitažlivost segmentu 

je nutnou podmínkou, protože některé segmenty v daném odvětví jsou mnohem méně 

výnosné než jiné. Často existuje v daném odvětví prostor pro několik dlouhodobě 

udržitelných fokálních strategií za předpokladu, že si firmy s fokální strategií vyberou 

odlišné cílové segmenty. Většina odvětví má velmi rozmanité segmenty. Každá z nich, 

který se vyznačuje odlišnou potřebou kupujících nebo odlišným optimálním výrobním 

nebo dodacím systémem je kandidátem pro fokální strategii. [17] 
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2.3 TRENDY MARKETING MANAGEMENTU 

 

2.3.1 Nové trendy v marketingu 

 

Vývoj ekonomiky a společensko-ekonomických vztahů vede nutně ke změně 

paradigmatu, která ovlivňuje  v celém rozsahu další vývoj marketingu. V důsledku 

změn se objevují i nové nástroje a metody, které pak dostávají zcela nový význam. 

Nejvýznamnější změnou, a tedy významným trendem, je posun od marketingu transakcí 

k marketingu vztahů. Vyjádřením této změny jsou tendence vedoucí k upevňování 

vztahů se zákazníky, k péči o tyto vztahy, což vede k získávání věrných a loajálních 

zákazníků, a to představuje významný faktor úspěchu. Jde o vztahy na trzích výrobců, 

na trzích konečných uživatelů i na spotřebitelských trzích. [12] 

 

2.3.2 Individualizace vztahů 

 

Vývojové tendence vedou k tomu, že přání a požadavky zákazníků se stávají 

heterogenními, někdy až protichůdnými. Podnik musí tato rozličná přání zákazníků 

poznat a plnit je, pokud nechce, aby je získala konkurence. Kreativní využití nových 

technik a postupů managementu musí vést k obsloužení zákazníka. 

Směry vedoucí k uspokojení zákazníka: 

Management vztahů se zákazníkem (Customer Relationship Management CRM) 

• slouží k podpoře prodeje a služeb, 

• představuje vyhodnocení všech dat z různých operativních systémů a umožňuje 

tak generování zpráv poskytujících podklady pro rozhodování o budoucí potřebě 

péče o zákazníka, 

• umožňuje zaměření na optimalizaci interních podnikových procesů, ale zejména 

na komunikační kanály, směřující přímo k zákazníkovi. 

CRM znamená prohloubení podstaty principů marketingu, není to zavedení nového 

principu. Tato koncepce je založena na důsledné orientaci na zákazníka a integruje 

podnikové procesy.CRM vyžaduje synchronizaci komunikačních kanálů a koordinaci 
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informačních kanálů. Informace o zákaznících jsou seskupovány do jedné databáze, aby 

bylo možné získat důkazy o zákaznickém potenciálu. Nové technologie pak umožňují 

zpracování přehledu, který přesahuje jednotlivé oblasti činnosti firmy a je zaměřen 

podle jednotlivých specifik cílových skupin. 

Zákaznicky individuální marketing (one-to-one marketing) 

Jedná se o proces, jehož cílem je zajistit dlouhodobý pozitivní vztah zákazníka k firmě. 

Jde o propojení následujících aktivit: 

• sběr informací o zákazníkovi, zpravidla dialogem, 

• identifikace jednotlivých zákazníků, které je možno považovat za „vlastní“, 

• rozvíjení dialogu se zákazníky pomocí interaktivních médií za účelem pomoci 

zákazníkovi při hledání řešení jeho problému, 

• hodnocení zákazníků na základě získaných informací s cílem rozdělit je do 

homogenních skupin podle různých kritérií a podle toho přizpůsobovat 

marketingový mix. 

Výsledkem one-to-one marketingu by měl být loajální zákazník, který představuje pro 

firmu ideálního nositele výborných referencí a reklamy. 

Široké přizpůsobení potřebám uživatele (mass customization) 

Jedná se o strategii, kdy se pro každého zákazníka vyrábí právě takový produkt, jaký si 

přeje, a to za cenu srovnatelnou se standardním produktem. Jedná se spojení výhod 

masové výroby a zákaznicky individuální kusové výroby. Výrobce musí zajistit varianty 

produktu dle požadavků zákazníků. Přístupy mohou vyjadřovat různou intenzitu 

spolupráce: 

• výrobce umožňuje přizpůsobit produkt přání zákazníka, 

• standardní produkt je tak uzpůsoben, že zákazník může sám funkčnost produktu 

přizpůsobit svým potřebám při jeho užití, 

• zákazníka uspokojí obecně standardní produkt, ale je třeba přizpůsobit jeho 

individualitě prezentaci produktu, balení, uvést jméno zákazníka na produktu 

apod. [12] 

 

Stále více se potvrzuje, že existuje skupina zákazníků, kteří především rozhodují 

o úspěchu firmy. Čím více nakupují a čím větší je jejich připravenost k nákupu, tím 

větší je tento úspěch. Ale zákazníci nakupují pouze tehdy, jestliže jim produkt ve 
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srovnání s konkurencí přináší větší užitek. Proto je myšlení zákazníka v dimenzích 

užitku tak důležité. O úspěchu firmy rozhoduje schopnost podnikatele rozpoznat 

skutečné problémy svých zákazníků a vyřešit je dřív než konkurence.  

Zákazník může nabývat dojmu, že se marketingu daří stále hůře, zejména tam, kde řeší 

proměny makro i mikroprostředí se stejnými prostředky jako v minulosti. V minulosti 

úspěšné koncepce nelze nyní prosazovat s již bývalou jistotou. Management by měl 

přemýšlet o tom, že odstranění těžkostí je  především v celkové orientaci firmy na 

požadavky zákazníka. Aby bylo možno překonat slabé stránky marketingu a dosáhnou 

žádoucí tržní pozice, je třeba klást větší důraz v zaměření na emoce, inovace a správné 

zacílení. Tyto parametry je třeba uplatňovat ve vnějších i vnitřních vztazích firmy, jako 

impulz pro další rozvoj marketingové koncepce, resp. tržní orientace firmy (viz obrázek 

1).  

V podmínkách sílícího vztahu trhu kupujícího v neprospěch trhu nabízejícího nabývá na 

významu management produktu, který představuje integrovaný proces rozvoje a tvorby 

produktu, odpovídající potřebám trhu. [12] 

 
Obrázek 2 Faktory posilování tržního postavení [Přepracováno dle 12] 
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2.3.3 Základní zákonitosti úspěšného vedení boje v podnikatelské praxi 

 

Již ve starověku byla strategie úspěšného vedení válečného boje rozpracována podle 

dnešních hledisek tak, že by mohla přinášet podstatné zvýšení pravděpodobnosti 

úspěchu v oblasti konkurenčního boje. Jde o uplatnění 6 základních zákonitostí 

úspěšného vedení boje: 

1. Síly optimálně soustředit na slabá místa protivníka a využít vlastních silných 

stránek. 

2. Největší pozornost je třeba věnovat momentu překvapení. 

3. Místo boje volit tak, aby se uplatnili naše vlastní přednosti. 

4. Komunikaci mezi vojevůdcem a jednotkami je třeba věnovat maximální 

pozornost. 

5. Cíle strategie a prostředky k jejich dosažení musí být pečlivě sladěny. 

6. Pomocí operativních změn lze získat značné výhody, přičemž je důležité 

obměňovat nejen technické prostředky, ale paralelně i způsob vedení boje. [2] 

 

2.4 MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ 

 

Marketingové prostředí je prostředí, ve kterém se firma a její marketingové funkce 

nacházejí. Marketingové prostředí je velmi proměnlivé a komplexní samo o sobě. 

Podobně jako trhy, i marketingové prostředí může mít různou dynamiku. A různé vlivy 

na danou firmu. To vyžaduje průběžné zjišťování jeho stavu a vývoje. K tomu slouží 

marketingový informační systém (MIS), výzkumy, průzkumy a jiné zdroje. Pokud je 

zjišťování prováděno kvalitně, je firma schopna se dobře orientovat na svých trzích. 

Musí však splňovat ještě jednu podmínku. Měla by být schopna ovlivňovat některé 

oblasti svého marketingového prostředí. Tyto oblasti nazýváme mikroprostředí 

a makroprostředí. [13] 
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2.4.1 Marketingové makroprostředí firmy 

 

Faktory, které patří do makroprostředí firmy, může firma ovlivňovat pouze slabě 

a s dlouhodobou reakcí. Makroprostředí bývá totiž ovlivňováno externími institucemi, 

na které firma nemá téměř žádný vliv. Základní faktory makroprostředí lze rozdělit do 

čtyř kategorií (STEP). Jsou to faktory sociální, technické a technologické, ekonomické 

a politické a právní. 

Můžeme k nim připojit také přírodní podmínky a faktory spojené s ekologickým 

prostředím, ve kterém firma existuje. [13] 

 

Sociální faktory 

Tyto faktory mohou být buď kulturní nebo demografické. Kulturními faktory rozumíme 

soubor hodnot, idejí a odpovídajících postojů skupiny osob a nebo subjektů. Kultura se 

může týkat také materiálních faktorů.  Demografické faktory  charakterizují 

obyvatelstvo jako celek. Sledují např. velikost, složení, rozmístění a hustotu 

obyvatelstva. [13] 

 

Technické a technologické faktory 

Díky vysokému a stále se zrychlujícímu tempu technologického vývoje, jsou velmi 

důležitou součástí marketingového prostředí firem. Rychlý technologický a technický 

vývoj sice neumožňuje malým firmám dobře konkurovat na nejziskovějších trzích, 

ale umožňuje jim poměrně rychle přejímat některé relativní novinky, které mohou 

využít jiným způsobem, popř. na jiných trzích. [13] 

 

Ekonomické faktory 

Mezi ekonomické faktory řadíme kupní sílu trhu a spotřebitelů a faktory, jež je 

ovlivňují (např. rychlost růstu mezd, výše úspor, dostupnost úvěrů, mezní míra spotřeby 

obyvatelstva, ale také důvěra spotřebitelů v danou měnu a ekonomiku). [13] 

 

Politické a právní faktory 

Tyto faktory ovlivňují marketingové chování firem velmi výrazně. Jedná se o právní 

rámec týkající se existence firem i trhů, ochranu spotřebitele, životního prostředí 
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a vynutitelnost práva vůbec. Z hlediska politického sem řadíme přístup vládní 

administrativy k firmám a trhům, strukturu státních výdajů, míru korupce a daňový 

systém.Patří sem také riziko válek, revolucí. [13] 

 

Faktory týkající se životního prostředí, klimatických a přírodních podmínek 

Tyto faktory se poslední dobou stávají stále více důležitými, přesto zatím nebyly 

začleněny do akronymu STEP. Patří sem faktory jako je trvale udržitelný rozvoj 

a certifikáty mající vliv na životní prostředí (emisní limity, kvalita a dostupnost pitné 

vody atd.) [13] 

 

2.4.2 Marketingové mikroprostředí firmy 

 

Mikroprostředí se firmy týká bezprostředně, proto jej firma může ovlivňovat mnohem 

lépe. Mezi jeho hlavní faktory patří podnik/subjekt sám, konkurence, dodavatelé, 

distribuční kanály, zákazníci a spotřebitelé. [13] 

 

Podnik/subjekt sám 

Vnitřní prostředí a jeho faktory se týkají samotného subjektu z hlediska jeho organizace, 

vývojového stádia a zdraví. Patří sem např. sociální smír, pracovní morálka podniku, 

finanční zdraví atd. [13] 

 

Konkurence 

Podnik se musí snažit být lepší než konkurence. Může se přiučit některým změnám 

v organizaci, které zvyšují efektivitu, musí sledovat technologický vývoj jejich 

konkurenčních produktů, musí také sledovat jejich marketingový mix. [13] 

 

Dodavatelé 

Dodavatelé ovlivňují včasnost, kvalitu a množství zdrojů potřebných pro fungování 

daného podniku. Je velmi důležitý vhodný výběr dodavatelů. [13] 
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Distribuční články a prostředníci 

Distribuce zahrnuje konečné distribuční firmy i organizace, které s nimi spolupracují. 

Patří sem také přímí zákazníci, tedy velkoobchody i obchody, prostředníci prodávající 

na cizí účet a některé organizace, které jsou viděny spíše jako dodavatelské – 

marketingové a reklamní agentury, pojišťovny, finanční ústavy. [13] 

 

Zákazníci, spotřebitelé 

Existují různé trhy zákazníků a spotřebitelů. Patří mezi ně trhy výrobní sféry, trhy 

zprostředkovatelů, trhy spotřebitelů, trhy vládní a mezinárodní. Pokud chce být firma 

úspěšná, musí vnímat každý trh podle jeho charakteristik a správně na ně reagovat 

ke svému prospěchu. [13] 

 

2.5 SEGMENTACE A POSITIONING 

 

Segmentace a positioning jsou dvě nejvýhodnější strategie v tradičním marketingu pro 

vytváření konkurenční výhody. 

 

2.5.1 Segmentace 

 

Jádrem segmentace je oslovit subsegment osob, pokud firma není vedoucí firmou na 

trhu. Je důležité vymezit charakteristiky těchto osob a situací a zohlednit je v přípravě 

nabídky přímo pro ně. 

Segmentace umožňuje vznik konkurenčních výhod oproti konkurenčním firmám, které 

vstoupí na trh. Vedoucí firmě rovněž umožní, aby si vytvořila bariéry před vstupem 

konkurence. Opakovaná segmentace vede k dalšímu rozčlenění trhu. Segmenty jsou 

přeměňovány v subsegmenty. Značně rozčleněné a nasycené segmenty výrazně omezují 

úspěch nových produktů a jejich značek. Marketing pociťuje potřebu nových alternativ 

ke klasické segmentaci, aby mohlo být dosaženo uspokojivého zisku. [6] 
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2.5.2 Positioning 

 

Positioning se váže k segmentaci. Spočívá ve zdůraznění vlastností našeho produktu 

tak, abychom jej odlišili od konkurenčního produktu. Positioning může sloužit 

k ospovení nového segmentu, což umožňuje diferenciaci. [6] 

Positioning je určení postavení, které chce firma zaujmout u zákazníků a kterým se 

vymezuje vůči konkurenci. Positioning znamená uložení informace v mysli zákazníků 

o výhodách značky a o její odlišnosti od konkurenčních značek. [13] 

Positioningová strategie vytváří v rámci téhož trhu rozlišenou značku s osobitými rysy. 

Otevírá ještě větší počet možností, než jaký je počet značek, protože u téže značky 

můžeme na odlišných trzích využívat odlišné strategie. Díky tomu může být značka 

vnímána velmi rozdílně. [6] 

 

2.6 MARKETINGOVÝ MIX 

 

Jakmile si firma zvolí celkovou marketingovou strategii, může začít s plánováním 

jednotlivých složek marketingového mixu. 

Marketingový mix představuje soustavu nástrojů k tomu, aby positioningová strategie 

na cílovém trhu přinesla své výsledky. 

Marketingový mix je souborem taktických marketingových nástrojů. Zahrnuje 

výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit 

nabídku podle přání zákazníka. Marketingový mix obsahuje čtyři skupiny proměnných, 

tzv. „čtyři P“ (4P) – výrobek (produkt), cena (price), distribuce (place) a komunikace 

(promotion). [7] 
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Obrázek 3 Čtyři P marketingového mixu [7] 

 

Produkt 

Pojem produkt zahrnuje výrobky i navázané služby, které firma nabízí zákazníkům 

na cílovém trhu. 

 

Cena 

Cena představuje sumu peněz, kterou musí zákazník vynaložit, aby získal výrobek.  

 

Distribuce 

Distribuce zahrnuje veškeré aktivity směřující k tomu, aby se výrobek stal pro cílové 

zákazníky fyzicky dostupným. 
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Komunikace 

Komunikace znamená všechny aktivity směřující k tomu, aby se zákazník seznámil 

s výrobkem a aby si jej zakoupil. 

 

Účinný marketingový program propojuje všechny prvky marketingového mixu v jeden 

koordinovaný program, který je navržen tak, aby byla zákazníkovi poskytnuta co 

nejvyšší hodnota a aby byly splněny firemní marketingové cíle. [7] 

 

2.7 MARKETINGOVÝ PROCES 

 

Markrtingový proces představuje sled postupů – viz obrázek níže. Na začátku 

definujeme potřeby, abychom mohli vymezit osoby a situace, které budou představovat 

náš potenciální trh. Trh je uvažován jako pevně ohraničený a stabilní. Tím si vytváříme 

rámec, v němž soutěžíme s konkurencí. Získáme klíčové indikátory výkonnosti trhu 

(velikost, různorodost, tržní podíl). Vymezení trhu je základem pro provádění strategie 

segmentace, targetingu a positioningu a pro konečnou podobu marketingového mixu. 

Segmentace je umožněna tím, že trh byl patřičně definován. Opakovaná segmentace 

vede k dalšímu rozčlenění trhu, což snižuje prostor pro úspěšné nové inovativní 

výrobky. [6] 
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Obrázek 4 Marketingový proces [6] 

 

 

2.8 MARKETINGOVÉ STRATEGIE 

 

2.8.1 Marketingová strategie podle Kotlera 

 

Kotler vidí marketingovou strategii jako několik proměnných, jimiž jsou: 

1. cílový trh (target market) – trh, pro který je produkt určen. Podle Kotlera nelze 

v dnešní době cílit na všechny trhy a firma musí v rámci marketingové strategie 

zvolit, na jaký segment trhu cílí. 

2. stěžejní prezentace (core positioning) – stěžejní myšlenka nebo přínos, kdy by 

firma ráda dosáhla stavu, aby si je zákazník s její značkou asocioval. 
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3. cenová prezentace (price positioning) – měla by korespondovat s logikou 

stěžejní prezentace. Podle Kotlera může firma např. volit cenovou prezentaci 

jako víc za víc,, víc za totéž, míň za mnohem míň a víc za míň: 

- Víc za víc – typická strategie luxusních výrobků typu Mercedes nebo 

Gucci, je vhodná, pokud existují zámožní kupující, kteří stojí o okázalou 

spotřebu nebo chtějí vysokou kvalitu. Rizikem je napodobování a také 

ekonomické výkyvy, na které je luxusní zboží obvykle citlivé. 

- Víc za totéž – např. strategie značky Lexus vyjádřená sloganem „Možná 

poprvé v historii, kdy vyměníte auto v ceně 72 000 dolarů za auto v ceně 

36 000 dolarů, si můžete říct, že jste si polepšili.“ 

- Totéž za míň – strategie diskontních prodejen, které prodávají běžné 

značky díky své síle za výrazně nižší ceny. 

- Míň za mnohem míň – strategie typická pro nízkonákladové aerolinky, 

staví na faktu, že některé služby lidé v podstatě nepotřebují, ale 

nemohou si je „nekoupit“, např. jídlo v letech klasických aerolinek. 

- Víc za míň – strategie založená na příjemném personálu, kvalitním 

aranžmá prodejen a širokém sortimentu známých značek., nízkých 

cenách, kvalitních záručních podmínkách atd. 

4. celková hodnotová proklamace (total value positioning) – měla by být odpovědí 

na otázku: „Proč mám jako zákazník nakupovat u vás?“ 

5. distribuční strategie (distribution strategy) – měla by stanovit, jak bude cílový 

trh obsluhován. 

6. komunikační strategie (communication strategy) – měla by určit, kolik peněz 

vyčlenit na jednotlivé kanály komunikačního mixu, co je strategickým cílem 

těchto kanálů. [4] 

 

2.8.2 Komunikační strategie podle Pattiho a Frazera 

 

Patti a Frazer identifikují sedm přístupů, které mohou být využity v marketingové 

komunikaci a zdůrazňují různé možnosti obsahu komunikace. Podle těchto autorů není 

nutné v celé komunikaci používat jen jeden přístup, naopak, jednotlivé přístupy lze 

prakticky kombinovat. 
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Možné komunikační strategie zahrnují: 

1. Generickou strategii (generic strategy) – nerozlišuje mezi jednotlivými 

značkami a důraz je kladen spíše na propagaci kategorie produktů než na 

budování povědomí o konkrétní značce. Tuto strategii mohou použít např. 

monopolní dodavatelé nebo leadeři trhu. 

2. Preemptivní strategii (pre-emptive strategy) – generické tvrzení kombinuje 

s tvrzením, že je daná značka něčím výjimečná. Konkurenti pak musí dbát na to, 

aby jejich komunikace nevypadala, že prvního konkurenta pouze napodobují. 

3. Strategii unikátní prodejní vlastnosti (unique selling proposition strategy, USP) 

– je založena na komunikaci unikátní vlastnosti produktu, který tento odlišuje od 

konkurence. 

4. Strategii image značky (brand image strategy) – založené na budování image 

značky. Image podle tohoto přístupu odlišuje značku od konkurentů. Je vhodná 

hlavně pro trhy, kde si jsou konkurenční produkty velmi podobné. 

5. Strategii pozice značky (positioning strategy) – snaha vytvořit „mentální 

výklenek“, který značku vymezí oproti konkurentům. 

6. Rezonanční strategii (resonance strategy) – strategie založená na tom, že 

u cílové skupiny vyvolává dřívější zkušenosti, myšlenky a asociace, které jsou 

pro tuto skupinu relevantní. 

7. Emocionální strategie (affective strategy) – snaží se v cílové skupině vyvolat 

emoce. 

8. Informační strategii (information strategy) – strategie založená na snaze přinést 

co nejvíce informací. Např. u produktů, jejichž parametry nejsou příliš známy 

a zákazníka je třeba racionálně přesvědčit. [4] 

 

2.8.3 Marketingová strategie podle Horákové 

 

Horáková vymezuje marketingovou strategii jednoznačně čtyřmi proměnnými 

marketingového mixu. 
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Obrázek 5 Marketingový mix [4] 

 

2.8.4 Marketingová strategie podle El-Ansaryho 

 

El-Ansary se dívá na marketingovou strategii ze dvou úhlů pohledu a integruje 

do jednoho modelu procesy: 

• definice a 

• implementace marketingové strategie. 

Definice strategie zahrnuje segmentaci trhu, výběr tržního segmentu, na který se 

marketing zacílí, navržení nabídky přímo pro tento segment a nadefinování značky pro 

tento produkt. Implementace má za úkol definovat detailně produkt, cenovou politiku, 

distribuci a propagaci jako základ pro rozpracování marketingových taktik. 
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Obrázek 6 Model marketingové strategie podle El-Ansaryho [4] 

 

2.8.5 Strategický marketingový mix podle Robinse 

 

Robins pojednává o tom, jak je jako nosné téma marketingu stále citován marketingový 

mix (4P) a argumentuje, že hlavní nevýhodou je jeho zaměření pouze na proměnné, 

které firma může kontrolovat – produkt, cenu, distribuci a propagaci. Tento přístup 

doplnil ještě o tzv. strategický marketingový mix, který zahrnuje tzv. 4C – zákazníky 

(customers), konkurenty (competitors), schopnosti firmy (capabilities) a další 

charakteristiky firmy (copany). Tyto proměnné jsou na rozdíl od proměnných 

klasického marketingového mixu firmou ne plně kontrolovatelné. Cíle by pak mělo být 

navržení takové marketingové strategie, která uvede 4C do souladu se 4P. 
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Obrázek 7 Strategický model marketingu podle Robinse [4] 

 

2.8.6 Porterovo kolo konkurenční strategie 

 

Model vysvětluje, že firemní strategie by měla nastavit proměnné – nabídku výrobků, 

cílové trhy, marketing, odbyt, distribuci, výrobu, práci, výrobní vstupy, výzkum 

a vývoj, finance a kontrolu. 
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Obrázek 8 Porterovo kolo konkurenční strategie [4] 

 

 

2.9 HODNOTA PRO ZÁKAZNÍKA 

 

2.9.1 Holistický přístup 

 

Tento přístup lze definovat jako integrované zkoumání hodnoty, vytváření hodnoty 

a poskytování (sdělování) hodnoty za účelem vybudování dlouhodobých vzájemně 

výhodných vztahů a společně sdílené prosperity klíčových zúčastněných osob. 

Vytváření, udržování a obnovování hodnoty pro zákazníka pomáhá vytvářet vzájemná 

součinnost účastníků holistického přístupu, tedy zákazníka, společnosti 

a spolupracovníků s činnostmi založenými na hodnotě - kam řadíme průzkum, tvorbu 

a poskytování hodnoty. [15] 
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Obrázek 9 Komplexní struktura holistického přístupu [15] 

 
 

2.9.2 Hodnotový přístup 

 

Model chápe firmu jako syntézu navrhování, výroby, dodání na trh a podpory výrobků. 

Hodnotový řetězec je tvořen devíti strategicky důležitými činnostmi, které vytváří 

hodnotu a cenu ve specifickém podnikatelském odvětví. Tyto činnosti rozdělujeme 

na primární a sekundární. 

Primární činnosti sledují dodávky materiálu do firmy (logistika směřující dovnitř), 

proměnu materiálu v konečné výrobky (operace), odesílání finálních výrobků (logistika 

směřující ven), jejich marketing (marketing a prodej) a s nimi spojené služby. Mezi 

sekundární (podpůrné) činnosti patří nákup, technologický vývoj, řízení lidských zdrojů 

a firemní infrastruktura (nejvyšší vedení, plánování, financování, účetnictví, právní 

a správní záležitosti). [15] 
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Obrázek 10 Hodnotový řetězec [15] 
 

V každé hodnototvorné činnosti by měla firma prošetřit své náklady a výkon a následně 

hledat způsoby, jak snížit náklady, či zlepšit výkony. Firma by při vyhodnocování svých 

nákladů a výkonů měla také sledovat svoji konkurenci a poměřovat se s ní, příp. se 

poměřovat s nejlepšími společnostmi v daném oboru. Úspěch firmy nezávisí pouze 

na tom, jak dobře vykonává každé oddělení svou práci, ale rovněž na tom, jak dobře 

jsou koordinovány činnosti různých oddělení k provádění klíčových podnikatelských 

procesů. Mezi ně nutně patří také proces řízení vztahů se zákazníky (CRM). Pro úspěch 

firmy je důležité hledat konkurenční výhody také mimo své operace, tedy 

v hodnotových řetězcích dodavatelů, distributorů a zákazníků. Již mnoho společností 

uzavřelo partnerské vztahy s určitými dodavateli a distributory k vytvoření lepší sítě 

poskytování hodnoty, nazývané také logistický řetězec. [8] 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

 

3.1 Představení firmy 

 

V této kapitole se budu zabývat zkoumanou firmou, kterou ve stručnosti představím 

a zaměřím se na její organizační strukturu. 

 

3.1.1 Základní informace o firmě 

 

Název společnosti: GEPROSTAV Hodonín v.o.s. 

Sídlo:  Plucárna 3832/1a 

695 01 Hodonín 

IČ: 277 12 648 

Právní forma: Veřejná obchodní společnost 

Zapsáno: 12. ledna 2007 

 

Předmět podnikání:  

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

Výkon zeměměřických činností 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Projektová činnost ve výstavbě 

 

Statutární orgán – společník: 

Společník: 

Ing. František Koliba, r.č. 681127/0488 

Dolní Bojanovice, Vídeňská 99, PSČ 696 17 

Společník: 

Ing. Ján Jordán, r.č. 760520/7016 

Dolní Bojanovice, Na Hrázce 62, PSČ 696 17 
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Společníci jednají a podepisují ve všech věcech společnosti samostatně. 

 

 

Logo společnosti:  

 
Obrázek 11 Logo společnosti, Zdroj: www.geprostav.eu 

 

Projekční kancelář Geprostav zabezpečuje svou projekční a inženýrskou činností 

veškeré práce ve všech fázích od počátečního záměru investora, od výběru vhodné 

lokality přes studii a projektovou dokumentaci až po samotné stavební povolení 

a případně ohlášení stavby a dále zajišťuje projekty a další podklady pro získání dotace 

z fondu Zelená úsporám. 

Projekční práce: 

Projekční práce provádí firma v rozsahu od předprojekčních prací začínajících výběrem 

vhodného pozemku přes vypracování dispozičních a objemových studií až po projekty 

pro stavební povolení či provedení stavby jak rodinných, bytových domů, 

administrativních i průmyslových objektů. Dále řeší zateplování objektů v návaznosti 

na program Zelená úsporám jak rodinných domů, tak i bytových a panelových objektů. 

Inženýrská činnost: 

V rámci inženýrské činnosti nabízí a provádí služby zajištění potřebných vyjádření pro 

jednotlivé fáze povolení, zajišťuje autorský a technický dozor stavby a zajišťuje 

vyřízení kolaudace stavby. 
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3.1.2 Organizační struktura 

 
 

 

 

Obrázek 12 Organizační struktura, Zdroj: vlastní tvorba 
 

 

Charakteristika veřejně obchodní společnosti: 

• všichni společníci ručí celým svým majetkem společně a nerozdílně za závazky 

společnosti 

• veřejnou obchodní společnost musí založit alespoň dva společníci, mohou to být 

i fyzické i právnické osoby 

• společníci veřejné obchodní společnosti nejsou při jejím založení povinni 

skládat žádný základní kapitál 

Výhody společnosti: 

• není nutný základní kapitál společnosti 

• osobní typ právnické osoby 

Nevýhody společnosti: 

• jednotliví společníci ručí celým svým majetkem solidárně za závazky 

společnosti 

• zákaz konkurence 
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• v případě úmrtí/zániku předposledního společníka automaticky zaniká celá 

veřejná obchodní společnost 

 

3.2 Obecná analýza 

 

3.2.1 Makroekonomické okolí 

 

Vezmu-li v úvahu makroekonomické indikátory jako je míra inflace, míra 

ekonomického růstu, úroková míra nebo směnný kurz, je jisté, že některé mají větší 

a některé menší vliv na činnost firmy Geprostav. Pokud se budu zabývat indikátory, 

které mají nejmenší vliv, je to směnný kurz a inflace. Vzhledem k tomu, že zakázek, 

které si objedná zahraniční klient, není mnoho (dalo by se říci, že nejsou téměř žádné), 

neovlivňuje tedy směnný kurz firmu Geprostav vůbec. Pokud se jedná o inflaci, v roce 

2010 se pohybovala kolem 1%, průměrná meziroční inflace v roce 2010 činila 

1,5%.[16] Tímto je vliv inflace také celkem nepodstatný. 

Důležitějším faktorem je míra ekonomického růstu. Firma ke svému fungování 

potřebuje poměrně velkou kupní sílu obyvatel, která je ovlivněna mírou ekonomického 

růstu. Největší vliv má úroková míra. Vzhledem k činnosti Geprostavu (tedy vytváření 

projektů pro stavby a rekonstrukce), mohou být tímto zakázky firmy velmi ovlivněny. 

Jedná se o velké investice z pohledu zákazníků, které jsou na úrokovou míru velmi 

citlivé. 

U firmy se poměrně značně projevily následky finanční krize. A to především z toho 

důvodu, že tímto byli ovlivněni větší investoři, tedy byly např. pozastaveny stavby 

velkých firemních hal a skladů. 

 

3.2.2 Politické a legislativní okolí 

 

Projekční kancelář se řídí stavebním zákonem a vyhláškami o projekci. 

Při práci na projektech je dbáno na kvalitu a preciznost, proto musí být dodržovány 

veškeré předpisy a normy. Také subdodavatelé jsou vybíráni tak pečlivě, aby splňovaly 
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veškeré požadavky. Norem, které musí projekt splňovat, je mnoho. V současné době se 

požadavky na dodržování norem neustále zvyšují. Normy, které musí být splněny, se 

odvíjí od projektu, resp. stavby, na kterém firma pracuje. Každý projekt vyžaduje 

dodržení jiných postupů a splnění jiných norem. Jedná se např. o hygienické normy, 

požadavky norem na tepelné izolace, apod. 

Pro projekční kanceláře neexistují zákonné požadavky na certifikáty. 

 

Co má největší vliv na firmu z hlediska legislativního a politického okolí, je DPH.  

První oblastí je povinnost zaplacení DPH u nedobytných pohledávek. Tato skutečnost je 

velkým problémem. Pokud není uhrazena pohledávka, tak nejen, že Geprostav musí 

zaplatit DPH z této pohledávky, ale také musí zaplatit subdodavateli, jehož služeb firma 

využila. To pro ni tedy znamená velké finanční ztráty. V takovém případě má firma 

Geprostav ze zákona možnost připojit se ke konkurznímu řízení, pokud je dlužná firma 

v likvidaci, avšak soudní náklady s tímto spojené jsou příliš vysoké a Geprostavu se 

tento krok většinou z finančního hlediska nevyplatí. Je zde také problém, že dlužná 

firma v konkurzním řízení už ve většině případů nedisponuje téměř žádným majetkem, 

tudíž je pro Geprostav připojení ke konkurznímu řízení opravdu irelevantní. 

Druhým faktorem týkajícím se DPH je současná plánovaná reforma. Vláda plánuje 

sjednocení sazby DPH v roce 2013 na 17,5%. To by znamenalo levnější stavby, tedy 

velkou příležitost pro firmu. 

 

Poslední faktor, který bych chtěla v této kapitole zmínit, je program Zelená úsporám. 

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím 

obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při 

rekonstrukcích i v novostavbách. V Programu je podporováno kvalitní zateplování 

rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní 

zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do 

nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu.[21] 

Žádat o podporu mohou: 

• Fyzické osoby podnikající i nepodnikající 

• Společenství vlastníků bytových jednotek, 

• Bytová družstva 
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• Města a obce 

• Podnikatelské subjekty 

Podle směrnice MŽP č. 7/2010 mohou žádat v programu Zelená úsporám i vlastníci 

budov veřejného sektoru (tj. např. škol, ústavů sociální péče, domovů důchodců 

apod.).[21] 

Koncem října roku 2010 byl však program na získání dotací Zelená úsporám 

pozastaven. Důvodem byl výrazný nárůst počtu žádostí, které úřady potřebují 

překontrolovat a upřesnit sumu disponibilních prostředků.[22] 

Tento program výrazným způsobem ovlivnil činnost firmy, zvýšila se poptávka 

po projektech, na které měly být použity dotace z programu Zelená úsporám. Kdo chtěl 

žádat o tuto dotaci, musel předložit návrh (projekt) svého záměru. Firma Geprostav také 

nabízela službu vyřízení dotací z tohoto programu. 

 

Souhrnně vzato, vliv na předmět podnikání firmy Geprostav má politické a legislativní 

okolí značný. Velkou příležitostí bude plánované sjednocení sazby DPH a také 

obnovení možnosti čerpání dotací z programu Zelená úsporám. Otázkou však zůstává, 

zda současná vláda nebude opět nahrazena. Tím by se mohly změnit současně příznivé 

podmínky pro podnikatele. 

 

3.2.3 Technologické okolí 

 

Firma Geprostav je na technologiích velmi závislá a technologiemi velmi ovlivňovaná. 

Nejedná se až tak přímo o její činnost, ale jsou kladeny čím dál vyšší nároky na použité 

technologie ve stavebnictví, zvyšují se požadavky na tepelné izolace a v neposlední řadě 

jsou stále vyvíjeny nové stavební materiály. S technologiemi a materiály musí firma 

ve svých projektech počítat, a proto je nutné, aby byl neustále sledován technologický 

vývojový trend. Jsou také kladeny požadavky na snižování energetické náročnosti a jak 

jsem již uvedla, jsou neustále zvyšovány normy. 

Co se týká technologií použitých přímo ve firmě, jedná se hlavně o velkoformátové 

tiskárny, které jsou používány k tisku projektů, počítače a programy. Celá firma pracuje 

v programu ArchiCad. ArchiCAD je objektově orientovaný a plně integrovaný 2D/3D 
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systém pro zpracování projektové dokumentace všech stupňů včetně správy dokumentů 

a týmové spolupráce. Tento program vyžaduje aktualizace. 

Společnost je vybavena moderní měřicí a výpočetní technikou jak pro sběr dat v terénu 

tak pro její následné kancelářské zpracování. Díky pravidelné kontrole a kalibraci 

přístrojů mají jistotu přesného měření. 

 

3.2.4 Sociální okolí 

 

Zde je otázkou, zda budou lidé nadále stavět a rekonstruovat. Vzhledem ke stále větší 

náročnosti a potřebám bydlení ve stále modernějších domech, si myslím, že stavby 

v tomto smyslu ohroženy nejsou. 

Je zde také rozdíl oproti minulosti, kdy bydlelo v jednom domě několik generací. 

V dnešní době je spíše trendem opak. Prohlubují se generační rozdíly v názorech 

na život a mladí lidé také často odcházejí za prací do jiných měst, kde budují vlastní 

bydlení nebo staví domy v rodilých městech. 

 

3.2.5 Demografické okolí 

 

Změna složení populace není v tomto případě rizikem. Staví a rekonstruují lidé od 20-ti 

až do zhruba 55-ti let. Příležitostí jsou nyní silné ročníky narozené konci 70. let a v 80. 

letech, tzv. „Husákovy děti“. Tehdy se narodilo mnoho dětí a nastala doba, kdy 

zakládají rodiny. To je také kladným impulsem do budoucnosti, protože v dlouhodobém 

horizontu tato skutečnost může zvýšit okruh zákazníků.  

Faktorem ovlivňujícím činnost Geprostavu je nastavení hypoték pro lidi (zvláště 

mladé), kteří plánují stavět. Velmi záleží na úroku z úvěru. 

 

3.2.6 Světové okolí 

 

Činnost firmy Geprostav je ovlivněna kupní silou obyvatelstva. Pokud by nastala nějaká 

výrazná hospodářská krize nebo válka apod., byla by činnost firmy velmi ovlivněna. 
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V takovém případě by lidé nepotřebovali projekty na nové domy nebo rekonstrukce 

a zvolili by levnější možnost (např. pronájmy, společné bydlení s rodiči, dětmi apod.). 

Finanční krize, která proběhla, měla také vliv na činnost firmy. Jednalo se hlavně 

o zakázky větších investorů. Do problémů se v této době dostaly hlavně větší firmy, 

které v důsledku pozastavily své investice, v horším případě svou činnost ukončily. 

Tyto skutečnosti se projevily u firmy Geprostav převážně v zisku roku 2009. 

 

3.2.7 Ekologie 

 

Samotná projekční činnost nemá žádné negativní vlivy na životní prostředí. Musí se 

však při návrhu projektu řídit pravidly pro ochranu životního prostředí a uzpůsobit tomu 

výběr lokality pro realizaci stavby a ve svých projektech počítat s takovými materiály 

a komponenty, které nebudou nijak životní prostředí ohrožovat. Také současný 

začínající trend ekologického bydlení a budování tzv. pasivních domů vidím jako 

příležitost pro firmu. 

 

3.3 Analýza podle Porterova modelu pěti sil 

 

3.3.1 Zákazníci 

 

Mezi zákazníky firmy Geprostav patří především fyzické osoby s požadavky 

na vypracování projektů pro rodinné domy, dále jsou to obce a v neposlední řadě firmy. 

Vyjednávací síla zákazníků je poměrně silná, zvláště pak pokud se jedná o zakázky 

s výběrovým řízením. Je zde velký tlak konkurence a požadavek na snižování cen, 

kterým se firmy snaží dorovnat konkurenční nabídky. 

Zákazníci vyžadují v první řadě kvalitně zpracované projekty, které plně odpovídají 

jejich představám. Současně také požadují, aby je firma zastupovala v jednání s úřady 

a dotčenými orgány. A posledním požadavkem je tomu odpovídající cena. 

Od stavebních projektů se odvíjí celá stavba, která znamená pro zákazníky velkou 
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investici na celý život, proto je kladen opravdu velký důraz na kvalitu. Zákazník si 

službu jako je vypracování projektu na stavbu vybírá velmi pečlivě. 

V případě tak silné konkurence je důležité zaměřit se na vytváření dobré pověsti, tedy 

poskytovat doplňkové služby a vytvářet dobrý vztah k zákazníkům. 

V roce 2009 klesl počet zakázek téměř o 20%. Hlavní příčinou byla finanční krize, jejíž 

důsledkem bylo pozastavení rozvoje mnoha firem nebo dokonce jejich krach. 

Nyní se objem zakázek vrátil na svou úroveň let 2007 a 2008. V roce 2010 se zakázky 

pohybovaly kolem 6 realizovaných zakázek měsíčně. Asi 10% zakázek (až 8 ročně) 

bylo odmítnuto z důvodu  nedostatečného množství pracovních sil v projekčním 

oddělení. Zde je tedy velký prostor pro zlepšení. 

V případě výběrových řízení je úspěšnost firmy cca 30%. 

 

Mezi stálé a nejvýznamnější zákazníky se řadí: 

Kornfeil s.r.o. (pekařské pece) 

Develop Moravia Group s.r.o. 

EHOS s.r.o. 

Město Hodonín 

Obec Dolní Bojanovice 

Obec Rohatec 

Obec Těmice 

 

Z výčtu nejvýznamnějších zákazníků je vidět, že hlavními zákazníky jsou zejména 

obce. Co se týče procentuálního podílu zákazníků, největší část tvoří fyzické osoby (cca 

50%), firmy se podílí asi 40% a zbytek činí podíl obcí. Tento poměr je způsoben tím, 

že firmy a obce mají zájem o více zakázek v čase, zatímco fyzické osoby si nechají 

většinou vypracovat projekt pouze pro dům a tím jejich spolupráce s firmou Geprostav 

končí. 

Z celkového ročního počtu zakázek činí v průměru asi 50% zakázek projekty rodinných 

domů, 20% jsou menší objekty (vinné sklepy, garáže apod.), podíl cyklostezek, 

parkovišť apod. je asi 15% a zbylých 15% jsou firemní budovy, haly a sklady. 
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Typ projektu Podíl zakázek v % Průměrná cena projektu* 

Rodinné domky 50% 50 000,- 

Firemní budovy, haly 15% 300 000,- 

Menší projekty (garáže, altány apod.) 20% 20 000,- 

Cyklostezky, parkoviště apod. 15% 70 000,- 
 

Tabulka 2 Podíl jednotlivých projektů na celkovém počtu zakázek, průměrná cena projektu 
[vlastní tvorba] 

 

Pozn.: * v ceně projektů je zahrnuta cena projektů od subdodavatelů a DPH, celkově 

tyto položky činí cca 40% z ceny projektu 

 

Pro zákazníky hraje v této oblasti nejvýznamnější roli  kvalita provedené práce, 

komunikace a respektování jeho představ. 

Problémem, který se poměrně často vyskytuje je špatná orientace zákazníků v areálu 

sídla firmy. Často se stává, že si po příjezdu do kanceláře zákazník stěžuje, že bloudil. 

 

3.3.2 Konkurenti 

 

Pro návrh na posílení konkurenceschopnosti je nutné znát největší konkurenty v oboru 

a mít o nich potřebné informace. 

Mezi hlavní dva konkurenty firmy Geprostav v oblasti okresu Hodonín a Břeclav je 

projekční kancelář ALFA, spol. s r.o. sídlící v Hodoníně a projektová a inženýrská 

kancelář Prost Hodonín s.r.o. Tyto firmy se zabývají totožnou činností jako projekční 

kancelář Geprostav.  

Rivalita mezi projektanty a projekčními kancelářemi je vysoká. Je třeba dostat 

zákazníka do takové situace, aby mu nebylo jedno, kterou firmu pro návrh projektu 

vybere. Proto je žádoucí, aby si firma vytvářela image své značky, poskytovala kvalitní 

práci, nabízela doprovodné služby a přilákala tak nové zákazníky. 

Nyní se budu podrobněji zabývat hlavními konkurenty. 
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ALFA, spol. s r.o. 

 
Činnost společnosti ALFA, spol. s r.o. zahrnuje: 

• vypracování architektonických studií 

• vypracování územně projektové dokumentace 

• zaměření stávajících objektů 

• vypracování projektů přestaveb a rekonstrukcí stávajících objektů 

• vypracování dokumentace pro územní  a  stavební řízení 

• vypracování prováděcích projektů  staveb vč. specializací v oblasti 

rodinných  domů, staveb občanské vybavenosti, průmyslových staveb, 

komunikací a  inženýrských staveb 

• návrhy a projekty interiérů 

• návrhy sanačních opatření všech objektů vč. historických 

• návrhy protiradonových opatření a stavebně statické průzkumy 

• návrhy a posouzení pásem hygienické ochrany zemědělské výroby 

•  zajištění inženýrské činnosti pro územní a stavební řízení (autorský 

a stavební  dozor,  zajištění výběrových řízení na dodavatele stavby) [14] 

 

Výhody firmy Geprostav oproti firmě Alfa, spol. s r.o.: 

• komunikace s úřady 

• geodézie 

 

Nevýhody firmy Geprostav oproti firmě Alfa, spol. s r.o.: 

• návrhy a projekty interiérů 

 

Prost Hodonín s.r.o. 

 

Projektová činnost: 

• investiční záměry, architektonické studie – vizualizace (digitální modely objektu 

ve 3D) 
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• projektová dokumentace pro územní řízení , pro stavební povolení, pro 

provedení stavby ,skutečného provedení stavby 

• novostavby, rekonstrukce, nástavby, přístavby vestavby 

• vypracování položkového rozpočtu stavby, výkazu výměr 

• stavební dozory, inženýrská činnost ,zastupování stavebníka před 

stavebním úřadem 

• zateplování budov a objektů 

 

Výhody firmy Geprostav oproti firmě Prost Hodonín s.r.o.: 

• geodézie 

 

Nevýhody firmy Geprostav oproti firmě Prost Hodonín s.r.o.: 

• lépe propracované internetové stránky, které poskytují aktuální informace pro 

zákazníky 

• koordinátor BOZP 

 

Projekční kancelář 
Komunikace s 

úřady 
Návrhy interiérů Geodetické práce 

Vlastní 
koordinátor 

BOZP 
Geprostav Hodonín 

v.o.s. ANO NE ANO NE 

ALFA, spol. s r.o. NE ANO NE NE 

Prost Hodonín s.r.o. ANO NE NE ANO 

 
Tabulka 3 Výhody a nevýhody ve srovnání s konkurencí [vlastní tvorba] 

 

Ceny konkurentů je obtížné zjistit. Ve výběrových řízeních ve většině případů nejsou 

ceny projektů zveřejňovány. Většinou je zveřejněna pouze firma, která výběrové řízení 

vyhrála, případně pořadí firem, které se výběrového řízení zúčastnily. Ceny jsou 

stanovovány přibližně podle ceníků UNIKA a RTS, proto opravdu důležité soustředit se 

na kvalitu. 
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3.3.3 Dodavatelé 

 
Obecně platí, že čím více je podnik závislý na jednom dodavateli, tím má tento 

dodavatel vyšší vyjednávací sílu. A čím bude tato vyjednávací síla vyšší, tím lze 

očekávat i vyšší intenzitu konkurence v daném odvětví. Vyjednávací síla může být 

uplatňována ze strany dodavatelů tím, že zvýší ceny nebo sníží kvalitu zboží a služeb 

nabízených danému odvětví. 

Firma Geprostav využívá služeb subdodavatelů. Součástí projektových dokumentací 

jsou projekty inženýrských sítí, kanalizací, vzduchotechniky. Na tyto projekty jsou 

najímáni subdodavatelé. 

 

Seznam subdodavatelů 

 

Projekt Subdodavatel 

Vzduchotechnika Air Technology spol. s r.o. 

Voda a kanalizace Padalíková 

Elektřina Ing. Karel Florian 

 
Tabulka 4 Seznam subdodavatelů [vlastní tvorba] 

 
 
S těmito subdodavateli firma Geprostav spolupracuje poměrně dlouhou dobu. Vztahy 

s nimi jsou na dobré úrovni a spolupráce funguje dobře, není tedy důvod subdodavatele 

měnit. 

Jejich vyjednávací síla je poměrně malá, protože práce každého z nich tvoří velmi 

malou část celého projektu a mají mnoho konkurentů (jedná se převážně o fyzické 

osoby podnikající), tudíž by firma Geprostav mohla snadno přejít ke konkurenci. 
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3.3.4 Substituty 

 

Substituty nejsou hrozbou v této oblasti. Projekční práce jsou nahraditelné opět jen 

projekčními pracemi. Existuje zde tedy pouze riziko zmiňované v předchozí 

subkapitole, tedy riziko vstupu nových projekčních firem nebo podnikatelů jako 

fyzických osob v této oblasti. Jak je ale zmiňováno výše, je toto riziko skutečně vysoké. 

 

3.3.5 Hrozba vstupu nových firem 

 

Předpokládá se, že pokud se zvýší počet subjektů uvnitř konkurenčního prostředí, 

zároveň se také zvýší intenzita konkurence v tomto prostředí. Podle Portera je 

rozhodnutí potenciálního konkurenta přímo závislé na tom, zda existují či neexistují 

specifické vstupní bariéry. 

Mezi nejobvyklejší bariéry vstupu patří např. dosahovaná výše úspor z rozsahu 

produkce, vládní a jiné legislativní zásahy, investiční náročnost vstupu na nový trh, 

možnost diferenciace produktu apod. Mezi jednotlivými odvětvími či jednotlivými 

produkty se mohou tyto bariéry vstupu výrazně lišit, proto není možné obecně určit, 

které z nich jsou nejdůležitější a které nejméně důležité. 

 
Největší hrozbou v této oblasti jsou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Tedy 

fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, bez zaměstnanců. Tito 

podnikatelé nejsou plátci DPH, což je pro ně výhodou. Často jsou jimi osoby, které 

dříve pracovali např. na stavebním úřadě a tudíž mají velmi dobré kontakty jak 

na potenciální zákazníky, tak na pracovníky na těchto úřadech. Také mají relativně 

snadný vstup na trh. Jako podnikající fyzické osoby nemají povinnost žádného 

minimálního vkladu do podnikání a ve většině případech pracují z domu, tedy nemají 

ani žádné výdaje na provoz kanceláře. Tyto výhody uplatňují zejména u menších 

zákazníků (např. projekty na rodinné domky). Zde ale jejich činnost většinou končí. Pro 

větší investory jsou tito podnikatelé nezajímaví, zejména proto, že nemají dostatek 

zkušeností s většími projekty. Pokud se jedná o výběrová řízení, nemají  zde tito 

podnikatelé většinou šanci uspět, protože součástí požadavků na projektanta jsou 

reference, které jsou nutností a hrají ve výběru velkou roli. Malí podnikatelé nejsou 
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téměř schopni tyto reference získat, protože se většinou nedostanou k žádné větší 

zakázce. 

 

3.4 Analýza marketingového mixu 

 

3.4.1 Produkt 

 

Jak bylo řečeno v úvodu, společnost se zabývá projekční a geodetickou činností. Jedná 

se o zhotovování projektů na domky, veřejné stavby, komunikace, cyklostezky, 

parkoviště apod. Společnost zabezpečuje činnosti od výběru vhodného pozemku až po 

vyřízení stavebního povolení. Výsledkem práce této společnosti je vytvoření tzv. 

stavebního projektu. 

Stavební projekt je dokumentace předkládaná ke stavebnímu řízení. Je zpracována na 

základě studie (návrhu). Výsledkem stavebního projektu je stavební povolení. 

Po dopracování potřebných částí slouží pro provedení stavby. 

 

Nyní se zaměřím na průběh celé činnosti spojený s vytvořením projektu. 

1. prvním krokem nutným k realizaci projektu je samozřejmě zájem investora. 

Investor, který má zájem realizovat svůj záměr si buď přímo vybere projekční 

firmu nebo vyhlásí výběrové řízení, na jehož základě jsou osloveny některé 

vybrané firmy. 

2. ve druhém kroku budu předpokládat, že si investor vybral firmu Geprostav nebo 

že byla tato firma vybrána ve výběrovém řízení. 

V této fázi je předmětem výběr vhodné lokality, respektive pozemku 

k uskutečnění stavby. Zde je potřeba zjistit, zda jsou ve vybrané lokalitě 

dostupné sítě (plyn, voda, elektřina, kanalizace) a zásobování. 

3. třetím krokem je tzv. předprojektová příprava, která se skládá z několika kroků: 

• analýza zakázky a rozbor lokality z hlediska možností zástavby 

s ohledem zejména na požadavky územního plánu a vazeb na okolní 

stávající či plánovanou výstavbu 

• rozbor podmínek zástavby a specifikace potřebných prací 
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• obstarání předběžných stanovisek správců sítí dotčených stavbou 

• zajištění plánu pozemku 

• zajištění geologického průzkumu pozemku 

• odsouhlasení cílových představ s investorem[25] 

4. Studie: 

Další fází projektu je tzv. projektová studie. Jedná se o dispoziční a tvarové 

řešení, řešení provozních funkcí. Součástí je studie proveditelnosti, ekonomická 

a finanční analýza, studie zhodnocení vlivu daného projektu na životní prostředí, 

atd.), vytipování možných finančních zdrojů a zpracování finančního modelu 

a žádostí o poskytnutí finančních prostředků z vybraných podpůrných programů. 

5. Dokumentace pro územní řízení, územní rozhodnutí pro umístění stavby: 

Tato dokumentace slouží k umístění stavby včetně napojení na infrastrukturu 

(komunikace, inženýrské sítě). Náležitosti této dokumentace vyžaduje zákon 

a její obsah stanovuje příslušný stavební úřad.  

6. Samotný projekt: 

Součástí projektu jsou vyjádření dotčených orgánů, správců (vlastníků) sítí 

a přilehlých nemovitostí. Dokumentace obsahuje výkresy v měřítku 1:100, 

průvodní zprávu, situaci včetně napojení na veškeré inženýrské sítě 

a komunikace. 

7. Požadavek o územní souhlas: 

Žádost o vydání územního souhlasu upravuje § 96 zák. 183/2006 Sb. (stavební 

zákon). Žádost musí být písemná na předepsaném formuláři, je nutno ji odevzdat 

úřadu městského obvodu místně příslušného k budoucí stavbě. 

K žádosti o vydání územního souhlasu je nutno doložit: 

• jméno (název) a adresa (sídlo) stavebníka, datum narození, IČ,  

• údaje o stavebníkovi 

• údaje o stavbě a její stručný popis 

• místo stavby a  pozemky nebo stavby dotčené záměrem 

• katastrální čísla sousedních pozemků a staveb na nich 

• napojení na veřejnou a technickou infrastrukturu 

• předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby 

• identifikační údaje stavby a stavebníka 
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 K žádosti je třeba doložit přílohy, a to :  

• projektová dokumentace stavby 

• plná moc v případě zastupování 

• závazná stanoviska a údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

doklady o jednání s účastníky řízení 

8. Žádost o územní rozhodnutí: 

Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje kromě obecných náležitostí 

základní údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje pozemků a staveb. 

K žádosti žadatel připojí: 

• doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu 

založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo 

stavbám; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru 

nemovitostí, 

• rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 

závazná stanoviska, pokud byla obstarána před zahájením řízení,  

• stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

• dokumentaci záměru. 

Vyžaduje-li záměr posouzení vlivu na životní prostředí, připojí žadatel k žádosti 

stanovisko příslušného úřadu podle zvláštního právního předpisu. Bude-li toto 

hodnocení prováděno souběžně s územním řízením, připojí žadatel dokumentaci 

vlivu záměru na životní prostředí. 

9. Finální dopracování projektu: 

Po finálním dopracování projektu, územním souhlasu nebo vydání územního 

rozhodnutí a opětovném vyjádření dotčených orgánů se požádá o stavební 

povolení. 

 

3.4.2 Cena 

 

Ceny projektů se odvíjí od rozsahu a druhu stavby. Česká komora autorizovaných 

inženýrů a techniků (ČKAIT) vydala výkonový a honorářový řád, jako pomůcku, jak v 

investičním procesu dospět ke smluvní ceně mezi investorem a automatizovanou 
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osobou, jež bude zmiňované činnosti vykonávat. Tyto výkony jsou stanoveny 

procentuální částkou ze započitatelných nákladů stavby. Existují dva ceníky. Prvním je 

UNIKA, druhým RTS. Skutečné ceny ale závisí také na konkurenčním boji, zejména 

u výběrových řízení, kde cena, vzhledem ke snaze získat investora, klesá. 

 

Cena je závislá na: 

• typu projektu 

• velikosti obestavěného prostoru 

• náročnosti stavby nebo rekonstrukce 

 

3.4.3 Propagace 

 

Společnost Geprostav v.o.s. propaguje svou značku zejména prostřednictvím reklamy 

a internetu. 

Motivem jsou barvy zelená a černá, které mají evokovat přírodu a stavebnictví jako 

propojené celky s ohledem na ochranu přírody a životního prostředí. Název Geprostav 

je zkratkou tří dílčích oblastí, kterými se firma zabývá. Jedná se o geodézie (GE), 

projekce (PRO) a stavby (STAV). 

 

Reklama 

Vzhledem k tomu, že firma Geprostav působí zejména na Jižní Moravě, speciálně 

v okrese Hodonín a okolí, zaměřuje se na reklamu právě tady. Jedná se o reklamu 

v místním tisku (převážně místní zpravodaje jednotlivých obcí) a reklamu v novinách 

Slovácko. Tato reklama ve Slovácku se však ukázala jako neefektivní, proto již firma 

tuto formu reklamy nepoužívá. Další reklamou Geprostavu jsou reklamní letáky. Jedná 

se o letáky velikosti A4 potištěné z obou stran, na kterých potenciální klient najde 

veškeré důležité informace včetně kontaktů, vysvětlení činnosti firmy, ukázku prací 

a reference (viz příloha). Tyto letáky jsou k dispozici na některých obecních úřadech 

v okresu Hodonín a na stavebních úřadech. 

Firma má reklamu také ve Zlatých stránkách. 

Geprostav vlastní firemní vozy, na kterých jsou umístěny reklamní polepy. 
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Největší a nejdůležitější reklamou pro Geprostav je tzv. word of mouth, což znamená 

ústní šíření reklamy mezi zákazníky. Dobrá pověst, která je založena zejména 

na dlouholetých zkušenostech majitelů firmy a spokojenosti jejich zákazníků, je nejlepší 

možnou formou reklamy. Velký podíl zákazníků využívajících služeb Geprostavu plyne 

právě z doporučení jiných spokojených zákazníků. 

Součástí reklamy jsou také reklamní materiály jako propisky, trička a mikiny s logem 

společnosti. 

 

Internet 

Firma má své internetové stránky dostupné na adrese www.geprostav.eu. Na stránkách 

nalezneme základní informace o firmě, její předmět činnosti, kontakty, ukázky 

projekční činnosti, reference a seznam hlavních partnerů firmy. 

 

3.4.4 Distribuce 

 

Klient, který se rozhodne využít služeb firmy Geprostav, kontaktuje majitele firmy 

telefonicky, emailem nebo osobně. Na základě dohody je stanoven termín osobního 

setkání. Klient představí svůj záměr a firma Geprostav podnikne kroky pro jeho 

realizaci viz kapitola 3.2.1 Produkt. Celý proces, až do finální fáze, tedy do realizace 

záměru, trvá šest měsíců až devět měsíců. Vše závisí na rychlosti práce dotčených 

orgánů a na případných komplikacích s výběrem lokality. Po uplynutí této doby je 

investorovi předán hotový stavební projekt se stavebním povolením. 



59 
 

 

3.5 Model „7S“ 

 

                       Obrázek 13 Faktory "7S" 
 

3.5.1 Struktura 

 

Firma je rozdělena na dvě odvětví – projekci a geodézii. Každé odvětví má svého 

vedoucího (v tomto případě jsou oba vedoucí zároveň majiteli firmy), odvětví jsou zcela 

odděleny, avšak spolupracují spolu a komunikují. Každé oddělení má svoji kancelář, 

sídlí však vedle sebe, proto je komunikace velmi snadná. 

Pro zpracovávání projektů se používá program ArchiCad. 

 

3.5.2 Systémy 

 

Jak jsem již uvedla, firma sídlí v jedné budově, kde má pronajaté dvě kanceláře vedle 

sebe. Komunikace je tudíž snadná. Probíhá hlavně prostřednictvím elektronické pošty, 

tedy emailů. Je zde větší jistota, že všechny problémy a otázky budou vyřešeny 

a nemusí tak docházet ke zbytečnému opomenutí vyřízení záležitostí. Osobní 

a telefonická komunikace také probíhá, ale v menší míře. 
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Kompetence jsou rozděleny přesně podle oblasti mezi geodézii a projekci. Uvnitř těchto 

odvětví je práce rozdělována podle potřeby. Veškerá odpovědnost je na majitelích 

firmy, kteří projekty podepisují svým jménem. 

 

3.5.3 Styl 

 

Rozhodující slovo ve firmě mají majitelé. Firma je však velmi malá a je složena 

z pracovníků, kteří byli dříve zaměstnanci jiné firmy stejně jako nynější majitelé. Proto 

je pro majitele těžké vystupovat v pozici nadřízených.  

Problémem jsou také opakující se dotazy ze strany pracovníků na majitele týkající se 

řešení projektů. Tuto skutečnost vidím jako příležitost ke zlepšení. 

 

3.5.4 Sdílené hodnoty 

 

Ve firmě panují téměř rodinné vztahy a každý si je vědom důležitosti kvality práce. 

Všichni spolu dobře spolupracují a komunikují. Je zde však problém, který vyplývá 

z předchozího bodu a jím je vztah majitele firmy se zaměstnanci. Poměrně velká 

nesamostatnost pracovníků a chaos na pracovišti působí ve firmě problémy. 

 

3.5.5 Schopnosti 

 

K tomu, aby mohla vzniknout projekční kancelář, je nutné oprávnění. Oprávnění získá 

pouze ten, kdo má vysokoškolské vzdělání v oboru. U zaměstnanců toto již ze zákona 

není vyžadováno. 

Od pracovníků se vyžaduje minimálně středoškolské vzdělání v oboru (průmyslová 

škola apod.). Hlavním požadavkem je ale praxe v oboru. Pracovníci se neúčastní 

žádných školení. V této oblasti vidím také prostor pro zlepšení. 
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3.5.6 Strategie 

 

Strategie firmy spočívá v postupné růstu firmy a zlepšování image firmy. Základem je 

ambice růstu. Firma by chtěla získat více zakázek, ale v současné době pro to nemá 

odpovídající počet pracovníků. Zde vidím velkou příležitost vzhledem k plánovanému 

sjednocení DPH v roce 2013. Do této doby by firma mohla svůj rozvoj realizovat a být 

tak na tuto příležitost připravena. 

 

3.5.7 Spolupracovníci 

 

Pracovníci jsou platově hodnoceni na základě hodinové mzdy. Není to tedy příliš 

motivační faktor. Ve firmě tohoto typu by ale bylo složité a špatně realizovatelné 

hodnocení zaměstnanců na základě odměn. Zaměstnanci se téměř nedostanou do styku 

se zákazníkem. Všichni zákazníci řeší své požadavky přímo s majiteli a na základě 

jejich jednání je práce rozdělena mezi pracovníky. 

 

3.6 Finanční přehled 

3.6.1 Rozvaha 

 

Finanční přehled se týká roku 2010. Hospodářský výsledek za tento rok činil 1 200 000 

Kč. Celkový majetek ke konci roku je 3 400 000 Kč. Většinu z celkového majetku tvoří 

dlouhodobý hmotný majetek. Vlastní kapitál činí 3 400 000 Kč. Závazky jsou 60 000 

Kč, pohledávky 230 000 Kč. Pohledávky jsou zejména krátkodobé a jsou téměř ze 

100% tvořeny z platební neschopnosti nebo nevůli zákazníků. Závazky činí sumu ke 

konci roku 2010. Tato částka 60 000 Kč však byla uhrazena v lednu roku 2011. 
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3.6.2 INFA 

 
INFA je benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů. 

Tento systém slouží podnikům k ověření jejich finančního zdraví a porovnání jejich 

výsledků nejlepšími firmami v odvětví, nebo průměrem za odvětví. Slouží k identifikaci 

hlavních předností firmy a nejpalčivějších problémů, které pomůže odhalit a tím 

představuje prvním krok k jejich řešení. Je východiskem pro formování a určení 

podnikové strategie. 

Datovou základnou pro benchmarking jsou statistická data ČSÚ, ze kterých vycházejí 

"Analýzy vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO", které jsou dále 

kombinovány s daty z resortního šetření MPO pro navazující "Finanční analýzy 

podnikové sféry v průmyslu a stavebnictví". Jedná se o čtvrtletní údaje šetřené ČSÚ 

a resortní šetření MPO. Z časového hlediska obsahuje data od roku 2002 celoroční, za 

poslední rok čtvrtletně.[20] 

Z výsledků hodnocení úrovně podnikové výkonnosti na stránkách Ministerstva 

průmyslu a obchodu (http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/ebita/) vyplynulo, 

že firma Geprostav Hodonín v.o.s. má dobrou úroveň podnikové výkonnosti, neboť 

hodnota Spreadu (ROE-re) se nachází mezi hodnotou u nejlepších podniků v odvětví 

a charakteristickou hodnotou za odvětví. 

 

 
Obrázek 14 INFA [Zdroj: http://www.mpo.cz/cz/minist r-a-ministerstvo/ebita/] 
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Z výsledků je zřejmé, že firma dosahuje příznivých výsledků ve většině oblastech, firma 

má sílu hlavně v oblasti tvorby EBIT, stability a jiných vlivů. Naopak problémy má 

v oblasti dělení EBIT. 

Provozní výkonnost je vynikající. Hodnota produkční síly podniku je vyšší než hodnota 

u nejlepších podniků v odvětví. Hodnota obratu aktiv podniku je dobrá a je mezi 

hodnotou u nejlepších podniků odvětví a charakteristickou hodnotou za odvětví. 

Hodnota marže podniku je vynikající a také vyšší než hodnota u nejlepších podniků 

odvětví. Podíl přidané hodnoty na výnosech podniku je velmi příznivý, protože je vyšší 

než hodnota u nejlepších podniků odvětví. Podíl osobních nákladů na výnosech podniku 

je nižší než hodnota u nejlepších podniků odvětví a u odvětví celkem. Podíl odpisů na 

výnosech nelze jednoznačně vyhodnotit. Vyžaduje další informace. Podíl (Ostatní 

výnosy - ostatní náklady) / Výnosy nelze jednoznačně vyhodnotit. Vyžaduje 

analytičtější pohled. 

Podíl UZ/Aktiva podniku je příliš vysoký, protože je vyšší než charakteristická hodnota 

za odvětví a u nejlepších podniků. Firma má výrazně vyšší podíl vlastního kapitálu. 

Problémy s likviditou podnik také nemá. 

 

Závěrem této kapitoly bych shrnula, že se firmě z finančního hlediska daří dobře. Pro 

firmu jsou však problémem pohledávky, z nichž některé jsou nesplacené již několik let. 

 

3.7 Hodnotový řetězec 
 

3.7.1 Primární procesy 

 
Logistika na vstupu 

K vytvoření projektu je třeba znát územní plán dostupný na Stavebním úřadě. Územní 

plán si firma zajišťuje sama. Dále je potřeba detailní zaměření pozemku, vytyčení 

pozemku a příprava podkladů k projektu. 

Společnost Geprostav využívá subdodávek. Na základě předběžného návrhu firma 

Geprostav zadá svým subdodavatelům požadavek na vytvoření projektu pro elektřinu, 

vodu a kanalizaci, a vzduchotechniku. Na základě toho subdodavatelé vypracují své 
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plány. Je nutné, aby subdodavatelé dodrželi termíny pro vyhotovení projektu, protože 

na základě uceleného projektu, který obsahuje i projekty subdodavatelů, je projekt 

předáván zákazníkovi a je žádáno o stavební povolení. 

Co se týká ceny subdodávek, odvíjí se od projektu. Zde má firma Geprostav poměrně 

velkou vyjednávají sílu. Subdodavatelé jsou závislí na práci projekčních firem, což 

snižuje jejich vyjednávací pozici a jsou nuceni své ceny přizpůsobovat. 

V této fázi tedy vznikají náklady spojené se zaplacením subdodavatelů. Cena 

subdodávek se pohybuje okolo 20% ceny celého projektu. 

Výhodou pro zákazníky je, že součástí firmy je geodetické oddělení. Činností tohoto 

oddělení je vytyčování vlastnických hranic, vytyčení a dokumentace skutečného stavu 

staveb (monolitické a ocelové konstrukce) a inženýrských sítí. Toto oddělení a jeho 

činnost je zdrojem konkurenční výhody. 

 

Provoz 

Ve firmě Geprostav čistě výrobní operace neprobíhají. Produktem činnosti je stavební 

projekt, jehož průběh byl popsán. 

Náklady spojené s touto činností jsou hlavně náklady na platy zaměstnanců a náklady 

na použitý materiál (tedy papíry, na kterých jsou vytištěny projekty a složky, do kterých 

jsou projekty vkládány). 

Velmi důležitou roli hraje kvalita zpracovaného projektu. Požadavek kvality je nezbytně 

nutný z důvodu nadcházející stavby. Stavba se řídí podle zpracovaného projektu a jak 

již bylo řečeno, jedná se o dlouhodobou investici ovlivňující celý život zákazníka. 

Je tedy zřejmé, že kvalita je nezbytně nutným požadavkem pro zpracovaný projekt, 

proto nemohu tuto činnost označit za klíčovou při tvorbě hodnoty pro zákazníka, ale jak 

jsem již uvedla, patří mezi nezbytně nutné činnosti. 

 

Logistika na výstupu 

Stavební projekt je konečným produktem, který je předán zákazníkovi. Předání je 

realizováno na základě dohody. Jednou z možností je dovoz projektu zákazníkovi 

do domu nebo na firmu, druhou možností je, že si jej zákazník vyzvedne sám 

v kanceláři Geprostavu. Pokud si zákazník přeje, aby mu firma vyřídila stavební 

povolení, je opět nutná schůzka, kdy zákazník musí konečný projekt schválit. 
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Zákazníkovi je předložena faktura na zaplacení projektu.  

 

Marketing a prodej 

Jak bylo uvedeno výše, firma má své letáky na stavebních úřadech a obecních úřadech. 

Propaguje svou značku také ve zpravodajích obcí. Zákazník se z této reklamy může 

dovědět jaké činnosti firma provádí, kontaktovat ji a na základě jeho požadavků mu 

firma Geprostav zpracuje cenovou kalkulaci. Jestliže zákazník s nabídkou souhlasí, 

následují kroky k realizaci projektu uvedené výše. 

Firma využívá ke své propagaci také internetových stránek, které byly v loňském roce 

aktualizovány. Na stránkách zákazníci najdou veškeré informace o činnosti firmy, 

reference, ukázky projektů a kontakt. Stránky by mohly být doplněny o aktuální 

informace o firmě a chybí zde také aktuální informace o programu Zelená úsporám. 

Cena projektů je stanovována na základě typu projektu a požadavků na projekt. Slevy 

jsou poskytovány pouze stálým zákazníkům. 

Reklama probíhá také mezi zákazníky formou doporučení. Firma si touto formou 

vybudovala dobré jméno a díky zákazníkům došlo k vysokému povědomí o firmě. Jak 

bylo zjištěno od managementu firmy, víc jak 50% zákazníků vyhledalo služby firmy 

Geprostav právě díky doporučení. Vzhledem k tomu, že se firma nyní potýká 

s organizačními problémy a dochází tak k neschopnosti uspokojit celou poptávku, může 

být tato dobrá pověst snadno ohrožena. Označím tuto část hodnotového řetězce jako 

kritický bod . 

 

Služby 

Služby jsou velmi důležitou součástí. Jedná se hlavně o čerpání dotací z programu 

Zelená úsporám, které jsou vyřizovány prostřednictvím firmy Geprostav, zaměřovací 

a geodetické práce, žádání o stavební povolení, provádění dozorů na stavbách 

a kolaudací. Důraz je kladen hlavně na kvalitu. Kvalitně provedené práce jsou v tomto 

oboru zvláště důležité. Preciznost práce na stavbách a dodržení správným postupů 

ovlivňuje stavbu na dlouhá léta. Použití nekvalitních materiálů nebo špatně odvedená 

práce může mít téměř katastrofické následky. 

Pokud se jedná o stavební dozor, firma Geprostav jej v současnosti kvůli vlastní časové 

vytíženosti nevykonává, přestože majitel firmy, pan Ing. František Koliba, má pro tuto 
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činnost oprávnění. Tuto činnost firma zajišťuje prostřednictvím firmy Investservis, s.r.o. 

Cena stavebního dozoru se pohybuje okolo 30% ceny projektu. Za zprostředkování si 

firma neúčtuje provizi. 

Hodnotu pro zákazníka představují zejména doprovodné služby jako komunikace 

s úřady, pomoc s vyřízením dotace z programu Zelená úsporám, pomoc s výběrem 

dodavatele stavby, zajištění stavebního dozoru a kolaudace. S tímto je spojeno také 

vytváření vztahů se zákazníky a péče o tyto vztahy, což je zdrojem úspěchu. Kvalitní 

servis zahrnující všechny uvedené služby v co nejkratším čase, je zásadní. Zde je 

tvořena největší hodnota pro zákazníka. Služby tohoto typu se v hodnotovém řetězci 

řadí na první místo při tvorbě hodnoty pro zákazníka. 

 

3.7.2 Podpůrné činnosti 

 
 

Infrastruktura podniku 

Organizace ve firmě je jednoduchá, jak dokládá obr. viz kapitola organizační struktura. 

Jedná se o malou firmu se dvěma společníky. Tito rozhodují o chodu společnosti 

a vedou odděleně každý svůj úsek (projekci a geodézii). 

Společnost se snaží vyhýbat větším investicím. Vzhledem k charakteru činnosti firma 

potřebuje ke své činnosti několik měřících zařízení, počítače, software a tiskárny. 

 

 

Technický rozvoj 

Firma se sama o technologický vývoj nestará, proto zde neexistuje žádné výzkumné 

oddělení. Pouze se sledují nové vývojové trendy a jim firma přizpůsobuje své návrhy. 

Firma počítá ve svých projektech s použitím kvalitních materiálů a s nejnovějšími 

technologiemi. 

Pokud se týká samotného použití technologií, je třeba, aby pro svou projekční činnost 

firma používala aktuální programy pro tvorbu projektů. Pro kvalitní tisk projektů je 

velmi důležitá velkoformátová tiskárna pro tisk nestandardních velikostí návrhů. 

Geodézie potřebuje pro svou činnost moderní měřicí a výpočetní zařízení. Tyto 
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technologie mají charakter dlouhodobých investic a jsou vzhledem k velikosti firmy 

nákladově poměrně náročné. 

Technický rozvoj lze označit jako kritický bod . Pokud firma nebude sledovat trendy 

nových technologií, bude tak zaostávat za konkurencí v důsledku použití nemoderních 

materiálů v návrzích projektů. 

 

Řízení pracovních sil 

Firma je rozdělena na dvě oddělení a za každé oddělení je zvlášť odpovědný jeden 

z majitelů firmy. 

Jak již bylo řečeno, ve firmě neprobíhají žádná školení. Zde je prostor pro zlepšení. 

Vztahy ve firmě jsou téměř rodinného charakteru, což v tomto případě vidím spíše jako 

přitěžující okolnost. Majitel by měl vzbuzovat respekt u svých pracovníků a měl by 

umět řešit všechny problémy s pracovníky. V tomto případě se zdá, že jsou majitelé 

příliš benevolentní a že by měli lépe nastavit pracovní morálku hlavně v oddělení 

projekcí. 

Pro zákazníka je velmi důležitá snadná komunikace při zpracovávání projektu 

a vyslyšení všech jeho přání. Se všemi zákazníky komunikují pouze majitelé firmy. 

Tato činnost je pro firmu také velmi důležitá a tvoří podstatnou část hodnoty pro 

zákazníka. 

 

Obstaravatelská činnost 

Vzhledem k nevýrobnímu charakteru činnosti firma využívá na straně vstupů pouze 

subdodavatele částí projektů. Touto problematikou jsem se zabývala v kapitole 

Dodavatelé. Firma využívá subdodávek pro návrhy řešení kanalizací, vzduchotechniky 

a elektřiny. 

S těmito subdodavateli jednají vždy majitelé firmy. Komunikace probíhá osobně, 

telefonicky nebo emailem. Ceny jsou nastaveny na základě domluvy. Vztahy mezi 

firmou Geprostav a subdodavateli jsou na velmi dobré úrovni. Vznikají zde poměrně 

vysoké náklady pro firmu, avšak zvyšování cen v současné době nehrozí hlavně díky 

vysoké konkurenci mezi subdodavateli. 

Tato oblast je pro činnost firmy také velmi důležitou. Dobré vztahy se subdodavateli 

a včasné zpracování jejich dílčích projektů značně ovlivňují firmu. Vztahy se 
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subdodavateli jsou na dobré úrovni a subdodavatelé nemají příliš velkou vyjednávací 

sílu vzhledem k vysoké konkurenci. Tato oblast je velmi důležitá, ale neoznačím ji 

vzhledem k okolnostem na trhu jako kritickou. 

 

3.8 SWOT analýza 

 

SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či organizace z hlediska jejích 

silných stránek (strengths), slabých stránek (weaknesses), příležitosí (opportunities) 

a hrozeb (threats). Poskytuje podklady pro formulaci rozvojových směrů a aktivit, 

podnikových strategií a strategických cílů.[18] 

 

 
Obrázek 15 SWOT analýza [vlastní tvorba] 

 
 
 
 
 



69 
 

3.8.1 Strenghts 

 

Díky dlouholetým zkušenostem majitelů a na základě šíření pozitivních informací si 

firma vybudovala dobrou pověst. Kvalitní služby, které firma poskytuje, také přispívají 

k budování dobré pověsti firmy. Zejména v dnešní hektické době, kdy se cení úspora 

času, je pro zákazníky velmi příznivá ta možnost, že za něj firma zajistí veškerou 

komunikaci s úřady a vyřídí potřebná povolení ke stavbě, příp. vyřídí čerpání dotací 

z podpůrných programů. Těmito službami firma vytváří přidanou hodnotu pro 

zákazníka. S tím souvisí také spolehlivost. Pokud má zákazník zájem, může se na firmu 

obrátit i při realizaci stavby (např. dozory na stavbách, kolaudace). 

Jako silnou stránku vnímám také příznivou finanční situaci podniku. Hlavně skutečnost, 

že firma v současné době nemá žádné závazky, které by zatěžovaly její hospodaření. 

Poslední zmíněnou silnou stránkou je dobrý vztah se subdodavateli. Vzájemná 

komunikace probíhá velmi dobře a dosud firma Geprostav nezaznamenala žádné 

problémy se subdodavateli. Problémem by mohly být zpožděné dodávky projektů, to se 

ovšem také dosud nestalo. Subdodavatelé jsou si velmi dobře vědomi svého ohrožení 

ze strany konkurence, proto si nemohou dovolit jakékoliv zpoždění, chyby či špatnou 

komunikaci s firmou Geprostav. 

 

3.8.2 Weaknesses 

 

Jako největší slabou stránku hodnotím nesamostatnost pracovníků a chaos na pracovišti. 

Po strávení několika hodinách ve firmě jsem si všimla tohoto problému, kdy se 

pracovníci hned v několika případech dotazovali majitele na problémy vzniklé při 

vytváření projektu. Majitelé jsou si tohoto problému vědomi, avšak jeho řešení zatím 

nezahájili. Tato skutečnost dle mého názoru silně ovlivňuje plynulý chod firmy. S tím 

souvisí také absence jakýchkoliv školení pracovníků. Vzhledem k rychle se vyvíjejícím 

technologiím a k novinkám ve stavebnictví by byly školení alespoň jednou za rok 

žádoucí. Je možné, že absence školení může také částečně způsobovat výše uvedený 

problém nesamostatnosti pracovníků. 
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Slabou stránkou je také málo pracovních sil. Oddělení projekce by mohlo realizovat 

více zakázek, ale nemá k tomu dostatečné množství pracovníků. Majitel se však obává 

potenciální konkurence. Tedy toho, že by  nového pracovníka zaškolila a ten by poté 

odešel a začal podnikat samostatně a stal by se tedy konkurencí pro firmu. 

Velkým problémem jsou nesplatné pohledávky. Jak bylo uvedeno, tyto pohledávky 

způsobují problémy hlavně kvůli nutnosti zaplatit z nich DPH a služby subdodavatelům. 

 

3.8.3 Opportunities 

 

Velkou příležitostí do budoucna je pro firmu plánované sjednocení sazby DPH, které 

znamená snížení současné základní sazby z 20% na 17,5%. Stále více lidí se snaží žít 

s ohledem na životní prostředí a to se projevuje v bydlení. Začínají se stavět tzv. pasivní 

domy, což může být také šancí pro firmu Geprostav. S tímto trendem jsou také spojeny 

dotace čerpané z programu Zelená úsporám, které slouží k úsporám energíí a využívání 

obnovitelných zdrojů energie. 

Silné ročníky narozené v 70. a 80. letech dnes zakládají rodiny a zajišťují si své vlastní 

bydlení. To vnímám také jako impuls pro firmu Geprostav a možnost ke zvýšení 

zakázek. 

V neposlední řadě zmíním expanzi do celé České republiky. Pokud by měla firma 

dostatek pracovních sil a silnou marketingovou strategii, mohla by svou činnost 

postupem času rozvíjet po celé naší republice. 

 

3.8.4 Threats 

 

Velkou hrozbou pro firmu Geprostav je konkurence firem především v okrese Hodonín 

a hlavně noví podnikatelé v této oblasti a s tím spojený tlak na pokles cen projektů. 

Konkurenční boj je z velké části založen na ceně. 

Na činnost firmy má vliv také cena úvěrů, resp. úrokové sazby. Pokud by se úroky 

z úvěrů vyšplhaly vysoko, poklesla by poptávka po úvěrech a snížil by se počet nových 

staveb a rekonstrukcí. 

Hrozbou jsou také technologické požadavky a zvyšující se požadavky na dodržování 

norem. 
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3.8.5. SWOT matice 
 
Silné a slabé stránky, ale také hrozby a příležitosti, se v některých případech navzájem 

ovlivňují. V níže uvedené SWOT matici je toto působení znázorněno. 

 

Příležitosti Ohrožení   
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Σ+ Σ- 

Dobré jméno  + 0 0 + + + 0 0 0 + +  6  0 
Kvalitní doprovodné služby  + 0 + 0  + + 0 0 0 + +  6 0 
Bohaté zkušenosti majitelů  + 0 0 0  + + 0 0 0 + +  5 0  
Dobrá finanční situace  + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 0 
Spolehlivost  + 0 0 0 0 + 0 0 0 + 0  3 0 

S
iln

é 
st

rá
nk

y 

Dobré vztahy se subdodavateli   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +  1  0 

Nesamostatnost pracovníků - 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  3 
Nesplacené pohledávky 0  + 0 0 0 0 - 0 0  0 0 1  1 
Absence školení -  0 0 -  - - 0 - -   - 0 0  7 
Slabá pozice majitelů -  0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0  2 

S
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Nedostatek pracovních sil 
k růstu 

 - - - - - - 0 0 0 0 0 0  6 

 Σ+  5  2 1  1 3 4  0 0 0 4 4   
 Σ-  4 1 1 2 2  4 1 1 2 1 0   

  
Tabulka 5 SWOT matice [vlastní tvorba] 

 

Výsledky plynoucí ze SWOT analýzy budu brát v úvahu při stanovení návrhu pro 

posílení konkurenceschopnosti firmy.  
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4 NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

4.1 Východiska 

 

V návrhové části mé práce budu vycházet z výsledků analytické části, tedy analýzy 

firmy Geprostav Hodonín v.o.s. Na základě výsledků SWOT analýzy navrhnu firmě 

Geprostav Hodonín v.o.s. kroky k posílení konkurenceschopnosti firmy. Základem bude 

eliminace slabých stránek firmy a na podkladu silných stránek se zaměřím na možnosti 

využití příležitostí plynoucích ze SWOT analýzy. Pokud se firma zaměří na rozšíření 

nabídky svých služeb a eliminuje nedostatky v oblasti kvality a potřebnosti pracovních 

sil, dobře se tím připraví na příležitosti, které pro firmu nastanou. Těmito příležitostmi 

je plánovaná obnova programu Zelená úsporám, rozmach ekologických staveb 

a expanze do nových obcích s potenciálem přibývajících rodinných domků a sjednocení 

sazby DPH. Pokud by firma pokračovala ve své činnosti jako doposud a nerealizovala 

žádné změny, nevznikl by zde prostor pro využití těchto příležitostí, kterých by se 

chopila konkurence. Pokud firma provede změny, které budou součástí mého návrhu, 

mělo by dojít k posílení současné pozice firmy na trhu, což bude základem pro další 

rozvoj firmy. Firma může stavět na dobrých osobních doporučeních zákazníků, které se 

dají předpokládat i do budoucna. Tato silná stránka by měla celému procesu získání 

převahy nad konkurencí výrazně pomoci. 

V návrhové části své práce nejprve stanovím cíle firmy Geprostav Hodonín v.o.s., 

o jejichž realizaci se bude firma v budoucnosti snažit. Tyto cíle budou charakterizovány 

pro posílení konkurenceschopnosti firmy. Cíle musí splňovat pravidla SMART. Tedy 

cíle musí být: 

• S – specifické (musí být přesně popsány) 

• M – měřitelné (umožňuje sledovat a kontrolovat průběh a stupeň plnění) 

• A – akceptovatelné (pro všechny, kterých se týkají) 

• R – reálné (z hlediska všech potřebných zdrojů) 

• T – termínované (stanovení požadovaného termínu plnění) 
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Následně stanovím návrh změn, který bude nutný pro splnění požadavku posílení 

konkurenceschopnosti. 

 

Z analýzy společnosti vyplynula řada míst pro zlepšení, které budou prostředkem pro 

dosažení tohoto cíle a které budou součástí mého návrhu. 

Z analýzy SWOT vyplývá, že největším kladem firmy jsou její poměrně kvalitní služby 

a dobré jméno společnosti. Na těchto silných stránkách by měla firma stavět a pomocí 

nich se pokusit vyřešit problémy, které ji dělí od úspěchu. 

Naopak velkým problémem je organizace na pracovišti, nedostatek pracovních sil pro 

uspokojení poptávky a nesamostatnost pracovníků. 

Základním stavebním kamenem pro tvorbu návrhu bude určení strategie, tedy volba, 

jakou cestou se budou firemní cíle ubírat. 

 

4.2 Definice cílů společnosti 

 

Základem pro posílení konkurenceschopnosti firmy bude soustředit se na svůj rozvoj 

zejména v oblastech, kde firma zaostává za konkurencí, a tak zajistit pokrytí mezery, 

která dosud vzniká díky vytíženosti firmy a z toho vyplývající neschopnosti uspokojit 

celou poptávku a oslovení nových zákazníků. Firma se tedy bude snažit o vyrovnání se 

konkurenci co se týká doprovodných služeb, zajistí služby další a současně se bude 

snažit posilovat dosud poskytované služby včetně komunikace se zákazníky. Bohaté 

zkušenosti majitelů firmy a současně dobrá pověst firmy by měla napomoci dosažení 

těchto cílů. Důsledkem by mělo být zvýšení počtu zákazníků přechodem od konkurence 

a získání lepšího konkurenčního postavení vůči ostatním firmám v oboru. 

Předpokladem pro realizaci cíle bude vyřešení vnitropodnikových problémů, se kterými 

se v současnosti firma potýká. 

 

Jak vyplynulo z hodnotového řetězce zahrnutého do analytické části mé práce, 

nejdůležitější hodnotou pro zákazníka je dobrý vztah s firmou, dobrá komunikace, 

kvalitní doprovodné služby a vyřízení všech zákazníkových požadavků a vyslyšení jeho 

přání a to vše v co možná nejkratším čase. Pro návrh bude tedy klíčové poskytování 
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služeb, které dosud firma nenabízela oproti konkurenci a zkvalitňování stávajících 

služeb. Návrh by měl zvýšit hodnotu pro zákazníka a zároveň posílit 

konkurenceschopnost firmy Geprostav Hodonín v.o.s., tedy být přínosem pro obě 

strany, což je základem úspěchu. 

 

Hlavní cíl: 

• Zvýšení počtu zakázek nejméně o dvě zakázky za měsíc, tedy nejméně o 24 

zakázek během jednoho roku – tento cíl bude znamenat získání nových zákazníků 

v nových obcích a současně obsloužení těch, kteří museli být firmou Geprostav 

odmítnuti, a tak se obrátili na konkurenci. Splnění tohoto cíle bude ukazatelem, 

zda byl návrh na posílení konkurenceschopnosti úspěšný. 

 

Dílčí cíle: 

• Vyřešení vnitropodnikových problémů do 30.6.2011 s nesamostatností 

pracovníků a nedostatkem pracovních sil prostřednictvím: 

- specializace pracovníků a tím zkvalitňování jejich práce 

- najmutí nových pracovních sil 

 

Důsledkem splnění tohoto cíle bude vyřešení problémů na pracovišti vzniklé 

nesamostatností pracovníků, kterými jsou hlavně časové ztráty a chaos na pracovišti. 

Specializací pracovníků a najmutím nových pracovních sil bude vytvořen prostor pro 

realizaci dalších zakázek. Také by mělo dojít k posílení kvality práce, což je základním 

požadavkem zákazníků. Odbornost a specializovanost jednotlivých pracovníků bude 

jednou z výhod oproti konkurenci. 

 

• Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb, zajištění spolupráce s externími firmami 

do 30.6.2011. Tento cíl bude obsahovat: 

- zkvalitnění služeb 

- rozšíření nabídky služeb o ty, které poskytuje konkurence 

- výběr dodavatelských firem, které budou zabezpečovat další činnosti 

- posilování vztahů se zákazníky 
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• Propagace v šesti nových obcích, do 31.12.2011 

 

• Zlepšení ekonomické situace – vyřešení problému s nesplatnými pohledávkami, 

do 1.6.2011. Tento cíle bude obsahovat: 

- vymáhání stávajících pohledávek 

- zavedení záloh na projekty 

 

• Zajištění lepší orientace pro zákazníky v areálu sídla firmy umístěním směrovek, 

do 1.7.2011 

 

Splnění dílčích cílů bude prostředkem a pro dosažení cíle hlavního. Bez splnění dílčích 

cílů nebude možné dosáhnout hlavního cíle. 

 

4.3 Konkurenční charakter strategie 

 

Pro volbu konkurenční strategie budu vycházet z provedené analýzy. Vzhledem k tomu, 

že ceny se odvíjí od ceníků společných pro všechny firmy v odvětví, je téměř nemožné 

zvolit pro firmu cestu strategie prvenství v nákladech. Ceny se sice mohou 

u jednotlivých firem odlišovat, ale tyto ceny jsou jen obtížně zjistitelné. Navíc se jedná 

o obor, ve kterém jsou zákazníci málo cenově citlivý a požadují spíše kvalitu. Zdrojem 

pro konkurenční výhodu bude vytvoření kvalitních doprovodných služeb. Zároveň se 

ale jedná o oblast, kde by se dalo ušetřit na nákladech. Firma by nemusela najímat 

na všechny činnosti své vlastní pracovníky, ale může tyto služby poskytovat 

prostřednictvím externích firem. Pro svůj návrh tedy zvolím kombinaci strategií se 

zaměřením na strategii diferenciace pro široký trh. Trh je v tomto případě určen 

fyzickými osobami, firmami i obcemi. Segment trhu je tedy určen typem zákazníka 

(fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby, obce) a spadá do oblasti 

Hodonínska. 

Firmě navrhuji, aby se zaměřila na rozšíření nabízených služeb a nabízela svým 

klientům služby, které ji odliší od konkurence. Hlavním motivem by mělo být heslo 

„vše pod jednou střechou“. Tedy nabídka služeb od zaměření parcely, přes návrh 
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projektu, zajištění komunikace s úřady a s dotčenými osobami, vyřízení dotací, 

až po činnosti týkající se samotné realizace stavby (stavební dozor, pomoc s výběrem 

dodavatele stavby) a návrhu interiérů. Mělo by tedy dojít k tomu, že klient bude 

z pohodlí svého domova komunikovat s pracovníky firmy a ti zajistí vše potřebné. 

Klientovi tak bude uspořen jeho čas a vše bude zajištěno ze strany kvalifikovaných 

pracovníků firmy Geprostav. 

 

Firma by měla pro posílení konkurenční výhody v první řadě vyřešit své problémy 

uvnitř firmy, tedy problémy s chaosem na pracovišti vzniklé nesamostatností 

pracovníků. Důležité také bude, aby se pracovníci věnovali pouze projektům. Řešením 

by mělo být delegování administrativní práce a komunikace s úřady a dotčenými 

osobami na osobu k tomu určenou. Vzhledem k tomu, že ve firmě nikdo takový není, 

navrhnu, aby firma Geprostav najala nového pracovníka určeného pouze pro tyto 

činnosti.  Hlavní součástí bude posílení služeb, které bude vyplývat ze samotné změny 

organizace uvnitř firmy a doplnění nabídky služeb za pomoci vlastních sil firmy, 

prostřednictvím externích firem nebo najmutí nových pracovníků. Po vyřešení těchto 

základních problémů bude firma schopna konkurovat svým již nyní kvalitním servisem, 

který bude komplexní, a tak vytvářet  dobré vztahy se zákazníky. Vzhledem k tomu, 

že povědomí o firmě je už nyní poměrně vysoké, tak kroky, které vyplývají z návrhu, 

by měly toto povědomí ještě zesílit. Jak jsem uvedla, velmi dobře funguje rozšiřování 

povědomí o firmě díky ústnímu doporučení zákazníků. S touto účinnou a nejlevnější 

reklamou budu ve svém návrhu počítat. Pokud se firmě podaří realizovat navrhované 

změny, a tím dosáhnout větší spokojenosti zákazníků, dá se předpokládat posílení této 

reklamy. 

 

 

4.4 Rozvoj hodnotového řetězce 

 

Nyní navrhnu rozvoj hodnotového řetězce, který ukáže, jak by měl vypadat stav po 

realizaci návrhů. Původní forma hodnotového řetězce byla rozebrána v analytické části, 

kde byly definovány kritická místa a klíčové činnosti. 
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Základem bude získání převahy nad konkurencí formou vytvoření vyšší hodnoty pro 

zákazníka prostřednictvím rozšíření a zkvalitnění služeb, kratších dodacích lhůt a lepší 

komunikací. 

 

4.4.1 Primární procesy 

 

Logistika na vstupu 

Co se týká vstupních operací, není v této oblasti potřeba žádných změn. Firma má díky 

svému geodetickému oddělení výhodu oproti konkurenci. Zákazníci tak nemusí hledat 

další firmu pro zaměření pozemku a s tím souvisejících činností, které jsou nutné pro 

vznik projektu. Stejně tak vztahy s dodavateli jsou na dobré úrovni a nepotřebují žádné 

změny. Pokud by došlo k nespokojenosti s některým subdodavatelem, je poměrně 

snadné jej nahradit. 

 

Provoz 

Kvalitní práce je nezbytným požadavkem. Kvalitně zpracované projekty jsou základem 

pro spokojenost zákazníků. Zde je třeba udržovat stávající úroveň a neustále sledovat, 

zda je kvalita dodržována. 

 

Logistika na výstupu 

V této fázi dochází k předání projektu zákazníkovi. Je na jeho volbě, zda si přeje 

vyzvednou projekt v kanceláři Geprostavu nebo dovoz na místo, které si určí. 

K produktu nejsou zapotřebí žádné instrukce nebo montáž, tudíž zde není potřeba 

žádných změn, které by vytvářely větší hodnotu pro zákazníka. 

 

Marketing a prodej 

Marketing a prodej jsem označila za kritický bod. Firma získala poměrně dobrou pověst 

díky rozšiřování povědomí o značce mezi zákazníky. Tato dobrá pověst je však 

v současné ohrožena díky organizačním problémům ve firmě a nedostatku pracovních 

sil, což způsobilo nutnost odmítat některé zakázky. Proto navrhuji, aby firma tyto 

problémy vyřešila najmutím nových pracovních sil – projektanta a administrativního 
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pracovníka a vytvořila na pracovišti systém, který bude organizovaný, což opět posílí 

pověst firmy. 

Nové služby, které budou firmu odlišovat od konkurence, by měli být klientovi 

nabídnuty při prvním setkání. Jak bylo řečeno, dobře funguje rozšiřování povědomí 

o firmě prostřednictvím samotných zákazníků. Společně s touto formou propagace 

firma uvede svou reklamu ve zpravodajích obcí vyvěsí letáky na obecní a stavební 

úřady. Letáky a reklamy by měly na první pohled upoutat svým heslem „vše pod jednou 

střechou“.  

 

Služby 

Zde je vytvářena největší hodnota pro zákazníka. V dnešní chaotické době téměř každý 

člověk ocení, když ušetří svůj volný čas a může své záležitosti delegovat na někoho 

jiného. V případě firmy Geprostav se bude jednat o vyřízení všech záležitostí týkajících 

se vyřízení stavebního povolení, komunikace s úřady, zajištění dotací apod. Zde je 

třeba, aby firma zapracovala hlavně na čase, za který je toto vyřízeno a snažila se o co 

nejrychlejší zajištění těchto služeb. Bude také nutné rozšířit služby o ty, které dosud 

firma nenabízela oproti konkurenci. Zde bude vytvořena nová hodnota pro zákazníka 

a ta se stane výhodou oproti konkurenci. 

Firmou Geprostav by měly být zajištěny další činnosti, které bude firma zabezpečovat. 

Tím firma rozšíří nabídku svých služeb, a tak bude moct nabídnout svým klientům 

výhodu oproti konkurenci. Bude se jednat o novou hodnotu pro zákazníka, jejíž 

základem bude, že zákazník najde „vše pod jednou střechou“. 

První novou činností bude zabezpečení stavebního dozoru, koordinátora BOZP 

na staveništi a také návrhy interiérů. Firma již nyní nabízí zákazníkovi pomoc 

s výběrem dodavatele stavby, ale tato činnost nebyla dosud rozšířena do větší míry. 

Součástí tedy bude soustředit se také na tuto činnost. 

Základem pro získání konkurenční výhody tedy bude poskytnout zákazníkovi možnost 

širokého výběru služeb navíc oproti konkurenci. V souladu s cílem pro dosažení 

konkurenceschopnosti firmy Geprostav však nedoporučuji rozšiřovat nabídku služeb 

prostřednictvím firmy, avšak specializovat se pouze na projekční a geodetickou činnost. 

Firma však může nové činnosti zabezpečit zprostředkováním nabídky dalších služeb 

souvisejících se stavbou prostřednictvím jiné firmy. 
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Vzhledem k tomu, že dle znění zákona č. 309/2006 Sb. , o zajištění dalších podmínek 

BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) je zadavatel stavby povinen zajistit 

koordinátora BOZP pro práci na staveništi, je tento zákon příležitostí pro firmu 

Geprostav nabízet tuto službu svým zákazníkům. Jak bylo uvedeno výše, konkurenční 

firma Prost Hodonín s.r.o. tuto službu svým zákazníkům již nabízí prostřednictvím 

vlastního koordinátora BOZP. 

Firmě Geprostav bych doporučila, aby tuto činnost zajišťovala prostřednictvím firmy 

Investservis, s.r.o., se kterou již spolupracuje. Na základě jednání mezi těmito firmami 

by mělo dojít k cenové dohodě za zprostředkování činnosti koordinátora stejně jako za 

zprostředkování technického a autorského dozoru, jehož cena dosud nebyla dohodnuta. 

Co se týká návrhů interiérů, existuje možnost pro vytvoření spolupráce s některou 

z hodonínských firem. Pokud firma Geprostav nabídne některé z firem vzájemnou 

spolupráci a obě strany se dohodnou na podmínkách, budou jistě spokojeny obě strany. 

V úvahy přichází firmy: 

Ars-Interier s.r.o. – pro řešení interiérů rodinných domů 

C.W.O. – Plus s.r.o. – pro návrhy interiérů kanceláří a firem 

Důležitým krokem bude také udržování kvality dosavadně poskytovaných služeb. 

Je třeba, aby komunikace s úřady byla rychlejší, čímž by se celkově zrychlila dodávka 

celého projektu k zákazníkovi. 

Pro zákazníka je také důležitá dobrá komunikace s firmou Geprostav a vyslyšení všech 

jeho přání.  

 

4.4.2 Podpůrné činnosti 

 

Firemní infrastruktura 

Dle mého názoru je dobré, že je firma rozdělena na dvě oddělení – projekci a geodézii. 

V roli managamentu obou oddělení vystupují majitelé firmy, kteří mají rozdělenou 

odpovědnost, tedy každý je zodpovědný za své oddělení. Tím se dá předcházet 

zbytečným konfliktům. Toto rozdělení bych neměnila. Kde se však budou změny 

udávat, bude projekční oddělení a jeho vnitřní organizace. 
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Technický rozvoj 

Technický rozvoj byl v analytické části hodnotového řetězce označen jako kritický bod. 

Každou změnu ve vývojovém trendu je třeba sledovat a udržovat tak krok s konkurencí. 

Tomuto se věnují především majitelé a vzhledem ke změnám, které jsou plánovány, 

je třeba, aby změny sledovali všichni pracovníci. To může být realizováno formou 

vnitropodnikových školení. 

 

 

Řízení pracovních sil 

Jak bylo zjištěno, tato oblast potřebuje výrazné změny, které budou základním 

stavebním kamenem pro celý návrh. Firma musí vyřešit své organizační problémy. 

Proto navrhuji specializaci pracovníků na jednotlivé oblasti projekčních činností, 

najmutí nových pracovních sil, kterými bude projektant a administrativní pracovník. 

Administrativní pracovník bude mít za na starost ty činnosti, které momentálně 

projektanty zdržují od práce, což je komunikace s úřady a administrativní činnost. Tato 

činnost bude obsahovat vazby projektů, vypisování dokumentů potřebných k vyřízení 

všech povolení a dotací.  Tato změna by měla znamenat zefektivnění času a vytvoření 

prostoru pro zvládnutí dalších zakázek. Bude se také jednat o novou hodnotu pro 

zákazníka, kterou bude úspora jeho času.  

 

Obstaravatelská činnost 

Tato činnost podstatně ovlivňuje náklady firmy. Jak ale bylo řečeno, nehrozí zvýšení 

cen. Dodavatelé mají malou vyjednávací sílu vzhledem ke konkurenci mezi 

nimi. Je však třeba s nimi udržovat nadále dobré vztahy postavené na důvěře 

a spolehlivosti. 

 

Důsledkem zavedení změn vyplývajících z mého návrhu bude  nová hodnota pro 

zákazníka, která bude obsahovat úsporu jeho času, kvalitní a rychlou práci 

odvedenou specializovanými pracovníky firmy, dobrou komunikaci s firmou 

z pohodlí svého domova, nulovou komunikaci s úřady, žádné povinnosti spojené 

s vyřízením dotací, pomoc s výběrem dodavatele stavby a zajištění veškerých 

služeb spojených s realizací stavby na jednom místě – u firmy Geprostav Hodonín 
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v.o.s. To vše bude pro klienta zajištěno a vyřízeno pouze za cenu projektu a v co 

nejrychlejším čase. 

 

 

4.5 Implementace 

 
Nyní popíšu jednotlivé kroky pro implementaci mnou zvolené strategie. 

 

4.5.1 Zvýšení počtu zaměstnanců 

 

Růstu firmy brání nedostatečné množství pracovních sil. Firma by mohla realizovat více 

zakázek, pokud by měla dostatek pracovníků. Asi 10% zakázek, což činí asi 8 zakázek 

ročně, nerealizovala díky nedostatku času. Součástí návrhu bude tedy zvýšení počtu 

pracovníků v oddělení projekcí. Zvýšení počtu pracovníků bude základem pro rozvoj 

firmy a její invazi do dalších obcí. Realizací tohoto kroku by mělo dojít k pokrytí 10% 

dosud odmítaných zakázek a k vytvoření prostoru pro nové. Celkově by to mělo vést 

k růstu zakázek přibližně o 2 měsíčně, tedy růst celkem na 8 zakázek měsíčně. 

 

Požadavky na nového projektanta: 

• vzdělání v oboru 

• znalost programu ArchiCad 

 

Požadavky na administrativního pracovníka: 

• student střední nebo vysoké školy 

• práce 4 hodiny denně 

• řidičský průkaz skupiny B 

 

Inzerát na pozici nového projektanta bude zveřejněn na stránkách firmy Geprostav 

a v týdeníku Slovácko v sekci inzerce. Inzerát bude v novinách uváděn po dobu jednoho 

měsíce, tedy celkem čtyřikrát. 
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Inzerát na administrativního pracovníka bude umístěn do škol: 

• Střední průmyslová škola Hodonín 

• Evropský polytechnický institut, s.r.o., Hodonín 

 

Firma díky náboru nových pracovníků získá nové zakázky, které dříve nemohla 

realizovat z důvodu vytíženosti všech pracovníků a nedostatku času a také získá 

do budoucna prostor pro zakázky v nově oslovených obcích. 

Díky nové pracovní síle se navíc firma může dobře připravit na sjednocení sazby DPH, 

která bude předcházet zvýšení poptávky po službách firmy. 

 

4.5.2 Specializace pracovníků 

 

Problém nesamostatnosti a častých dotazů ze strany pracovníků byl vyhodnocen jako 

klíčový, jak vyplynulo ze SWOT. Problém tkví v široké oblasti, kterou musí jednotlivý 

pracovníci zvládat. Každý projekt vyžaduje specifické znalosti a přístupy k jeho řešení. 

Pracovníci řeší různé druhy projektů s různými stavbami a z toho důvodu často vzniká 

v kanceláři chaos a tím dochází ke zbytečným časovým ztrátám. Díky těmto problémům 

pak firma nestihne zpracovat více zakázek. Východiskem z této situace by mohla být 

specializace každého z pracovníků na jedno odvětví. To by znamenalo, že každý 

z pracovníků se bude zabývat jen určitým druhem stavebních projektů. 

 

Příklad rozdělení prácí: 

• 1.projektant – specializace na firemní zakázky 

• 2.projektant – specializace na drobné stavby (garáže, altány apod.), cyklostezky, 

pozemní komunikace 

• 3. a nově najatý 4.projektant – rodinné domy 

 

Změnou by také bylo, že majitel firmy bude projekty svých pracovníků kontrolovat 

pouze na závěr před podpisem a veškerá komunikace se zákazníkem bude delegována 

na pracovníka, který se konkrétním záměrem zákazníka zabývá. Bude s ním konzultovat 

jakékoliv menší změny v projektu nebo nové požadavky zákazníka. Za kvalitně 



83 
 

a samostatně zpracovaný projekt by pracovník dostal vyplaceny prémie. To by mohlo 

vést k větší motivaci pracovníků. 

Problémem souvisejícím s neorganizovaností na pracovišti jsou také služby, které firma 

nabízí svým zákazníků. Firma nabízí zajištění dotací pro stavby, vyřízení dokumentů 

s dotčenými orgány, vyřízení stavebního povolení. Stejně tak je zde problém s vázáním 

a skládáním dokumentů a projektů. Těmito činnostmi se zabývají titíž pracovníci, kteří 

vytváří projektové návrhy. Vyřízení těchto záležitostí vezme každému z nich několik 

hodin času týdně. Navrhovala bych proto, aby si firma najala na tyto administrativní 

práce speciální pracovní sílu, která by vykonávala pouze tyto činnosti. Pracovník na této 

pozici by vykonával svou práci na částečný úvazek, tedy 4 hodiny denně. Práce bude 

určena pro studenta střední nebo vysoké školy. Bude tedy pro něj výhodné, že svou 

práci může vykonávat po škole a zároveň získá praxi. 

 

4.5.3 Snížení vázanosti kapitálu v pohledávkách 

 

Dalším cílem, na který se zaměřím v návrhu, bude snížení vázanosti kapitálu 

v pohledávkách. Bude třeba najít způsob, jakým firma bude bojovat proti platební 

neschopnosti a nevůli zákazníků. 

Jako doporučení pro firmu bych navrhla zavedení placení záloh za projekty. Zálohy by 

se pohybovaly ve výši DPH. Jelikož se dá dopředu odhadnout cena projektu a současně 

s předběžným návrhem firma vypracovává i orientační cenový návrh, je výše zálohy 

poměrně snadno vypočitatelná. Pokud se po předložení předběžného návrhu a cenové 

nabídky zákazník rozhodne pro zpracování projektu u firmy Geprostav, firma od něj 

předem inkasuje zálohu. 

Záloha v současné době by měla činit 20% ceny projektu (tedy výše DPH). 

 

Současně bude nutné, aby firma vymohla současné pohledávky. Jelikož se jedná 

o pohledávky dlouhodobějšího charakteru, bude nezbytné, aby si firma na řešení tohoto 

problému najala externí firmu. 
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4.5.4 Reklama 

 

Co se marketingu týče, nejvýznamnější je propagace na doporučení (tzv. word of 

mouth). To spočívá v reprodukci informací o kvalitních službách mezi lidmi na základě 

dobré osobní zkušenosti. Tato reklama funguje poměrně dobře. 

Plánovaná specializace pracovníků na jednotlivé druhy projektů by mohla této formě 

reklamy pomoci. Jistota kvalitně provedené práce od odborníka je v této oblasti vysoce 

ceněná. 

 

Vzhledem ke komplikované dopravě ke kanceláři firmy bych doporučila umístit 2 

směrovky podél silnice, které zjednoduší cestu zákazníka k firmě. Na křižovatce, kde je 

odbočka k firmě došlo v letošním roce k výstavbě nového kruhového objezdu a vznikly 

nové jednosměrky, tudíž se cesta k firmě změnila. 

První cedule (u hlavní silnice) bude větších rozměrů (600 x 300 mm) proto, aby byla 

dobře čitelná z projíždějících automobilů. Druhá cedule bude menší (350 x 250 mm). 
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Vysvětlivky k mapám: 

1… sídlo firmy Geprostav Hodonín v.o.s. 

… umístění nových směrovek vedoucích k firmě 

 

 
Obrázek 16 Cesta k firmě Geprostav a umístění směrovek k firm ě [Zdroj: www.mapy.cz] 
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Obrázek 17 Mapa s umístěním kanceláře firmy [Zdroj: www.mapy.cz] 

 

 

4.5.5 Propagace firmy v nových obcích 

 

Expanzi do nových oblastí bych v současné době firmě nedoporučovala. Vzhledem 

k organizačním problémům a neschopnosti plnit všechny zakázky na současném trhu, 

kde firma působí. V některých obcích na Hodonínsku je však plánována výstavba 

nových rodinných domků na okrajích obcí a to by mohlo být příležitostí pro firmu 

Geprostav. Proto bych firmě doporučila nezaměřovat se na další okresy na jižní 

Moravě, ale snažit se lépe uspokojit poptávku v okrese Hodonín, kde se vyskytují pro 

firmu nové příležitosti. 

Předpokladem pro zahájení tohoto kroku je ovšem vyřešení organizačních problému 

uvedených výše. Pro realizaci nových projektů musí firma fungovat bezproblémově na 

současném trhu a musí zde být vytvořen prostor pro splnění zakázek. 
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Firma v současnosti inzeruje v Hodonínských listech, zpravodaji Dolních Bojanovic, 

Mutěnic a Těmice. Ve stejných obcích jsou na obecních úřadech rozdány letáky. 

Vzhledem k tomu, že v dalších obcích jižní Moravy je naplánována výstavba nových 

domků poměrně v hojném počtu, zaměřila bych se na propagaci především na těchto 

místech. Hlavním propagačním materiálem by byly již vytvořené letáky firmy a také 

inzeráty v místních listech. 

Mezi ty obce, ve kterých by měla firma zahájit svou propagaci patří: 

• Lužice 

• Hovorany 

• Dubňany 

• Čejč 

• Velké Bílovice 

• Podivín 

 

4.6 Předpoklady realizace 

 

4.6.1 Náklady související s návrhem 

 

Náklady na inzerát ve Slovácku 

 

Náklady na 1 inzerát 150,- 
Celkový počet inzerátů 4 
Náklady celkem 600,-Kč 

Tabulka 6 Náklady na inzeráty ve Slovácku [vlastní tvorba]  
 

Inzerát na webové stránky umístí syn jednoho z majitelů firmy, náklady tedy budou 

nulové. 

 

Náklady na inzeráty ve školách 

 

Inzeráty v obou školách budou umístěny na nástěnky na chodbách. Náklady budou 

obsahovat pouze náklady na tisk inzerátů, které jsou zanedbatelné. 
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Náklady na najmutí nových pracovníků 

Mezi tyto náklady zařadím mzdy.*  

 

Mzda administrativního pracovníka: 

 

Hodinová mzda Týdenní mzda Měsíční mzda 
108,- 2 160,- 8 640,-Kč 
Tabulka 7 Měsíční mzda administrativního pracovníka [vlastní tvorba] 

 

Mzda administrativního pracovníka bude měsíčně činit 8 640,-Kč. 

 

Mzda projektanta:  

 

Hodinová mzda Týdenní mzda Měsíční mzda 

189,- 7 560,- 30 240,-Kč 
Tabulka 8 Měsíční mzda projektanta [vlastní tvorba] 

 

Základní měsíční mzda projektanta bude činit 30 240,-Kč. Dále se bude odvíjet od jeho 

zkušeností a schopností. 

 

Náklady na vymáhání pohledávek 

 

Kupní cena pohledávek se na českém trhu pohybuje mezi 10% až 40% z nominální 

ceny pohledávky. Současný stav pohledávek je 230 000,-Kč. Kupní cena je však závislá 

na mnoha faktorech, např. na typu pohledávky, délce doby po splatnosti, dosavadním 

způsobu vymáhání, stupni právního vymáhání apod. Vzhledem k tomu, že jako laik 

v tomto oboru nemohu ani odhadem říci, jakou sazbu by si firma za vymáhání 

pohledávek určila, budu počítat s nejvyšší sazbou, tedy 40%. 

 

Suma pohledávek Sazba pro vymáhání Náklady na vymáhání 

230 000,- 40% 92 000,-Kč 
Tabulka 9 Náklady na vymáhání pohledávek [vlastní tvorba] 

 

 

                                                 
* Jedná se částky včetně odvodů. 
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Náklady na směrovky k firm ě 

 

Větší cedule u hlavní silnice Menší cedule u vedlejší silnice Náklady na cedule celkem 

2 200,- 1 200,- 3 400,-Kč 

Tabulka 10 Náklady na směrovky [vlastní tvorba]  
 

 

Náklady na reklamu v nových obcích 

 

Propagace firmy v nových obcích (Lužice, Hovorany, Dubňany, Čejč, Velké Bílovice, 

Podivín) bude probíhat formou reklamy v místních zpravodajích. Zpravodaje 

ve vybraných obcích jsou vydávány čtvrtletně. Na začátek firma svou reklamu 

v každém dvě po sobě následující čtvrtletí. 

 

Průměrná cena reklamy na půl 
strany 

Cena za reklamu v jedné obci 
Cena za reklamu ve všech 

obcích 

200,- 400,- 2 400,-Kč 

Tabulka 11 Náklady na reklamu [vlastní tvorba] 
 

Jako návrh reklamy bude použit dosavadní vlastní návrh vytvořený pro reklamu 

ve zpravodajích stávajících obcí. 
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Celkové náklady 

 

Jelikož některé náklady jsou přepočteny na dobu jednoho měsíce a některé jsou 

jednorázové, pro lepší porovnání s přínosy budu počítat celkové náklady pro období 

jednoho roku. Za tuto dobu by mělo dojít ke všem plánovaným změnám mého návrhu 

pro posílení konkurenceschopnosti. 

 

  
Měsíční/jednorázové 

náklady 
Náklady celkem 

Inzerát ve Slovácku 600,- 4600,- 

Mzdy administrativního pracovníka 8 640,- 103 680,- 

Mzdy projektanta 30 240,- 362 880,- 

Vymáhání pohledávek 92 000,- 92 000,- 

Směrovky 3 400,- 3 400,- 

Zpravodaje 2 400,- 2 400,- 

Suma celkových ročních nákladů 568 960,-Kč 
Tabulka 12 Celkové roční náklady [vlastní tvorba] 

 

4.6.2 Přínosy návrhu  

 

Vedle vzniklých nákladů jsou předpokladem implementace kroků v návrhu také 

přínosy. Hlavním přínosem by mělo být zkvalitnění služeb pro zákazníky, lepší 

komunikace s firmou a celkově větší spokojenost zákazníků. Firma by měla díky 

reorganizaci práce a najmutí dvou nových pracovních sil zabezpečovat vyšší hodnotu 

pro zákazníka, splnění zakázek, které dosud kvůli vytíženosti nemohla realizovat 

a současně vytvořit prostor pro získání zákazníků nových, ať už přesunem zákazníků 

od konkurence nebo nových zákazníků, kteří dosud služby projekční kanceláře 

nevyhledali. 
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Ekonomicky vyjádřené předpokládané přínosy 

 

Zaplacení stávajících pohledávek 

 

Suma pohledávek Náklady na vymáhání Zaplacené pohledávky 

230 000,- 92 000,- 138 000,-Kč 
Tabulka 13 Přínosy ze zaplacení stávajících pohledávek 

 

 

Najmutí projektanta a administrativního pracovníka, reklama v nových obcích 

 

Najmutí nových pracovních sil (administrativního pracovníka a projektanta) 

a specializace pracovníků by mělo vytvořit časový prostor pro zvládnutí do současnosti 

odmítaných zakázek a zároveň prostor pro zakázky, které by měly plynout z nově 

oslovených obcí. Podle mých propočtů by měl vzniknout prostor pro splnění dalších 

nejméně dvou zakázek za měsíc. Celkově by se měl počet zakázek zvýšit nejméně o 24 

ročně. V následující tabulce budou vypočteny výnosy z nových realizovaných zakázek. 

Ceny a výnosy z ceny vychází z analytické části. Z průměrné ceny projektu je odečteno 

DPH a ceny projektů subdodavatelů, které musí firma Geprostav z celkové ceny 

zaplatit. Sloupec v tabulce „výnosy celkem“ tedy ukazují celkové výnosy z jednoho 

projektu po zaplacení subdodávek a DPH. 

 

 

  cena projektu % výnosů z ceny* výnosy celkem 

Rodinný dům 50 000,- 60% 30 000,- 

Firemní prostory 300 000,- 60% 180 000,- 

Drobné projekty 20 000,- 60% 12 000,- 

Cyklostezky,parkoviště,… 70 000,- 60% 42 000,- 
Tabulka 14 Výnosy z projektu [vlastní tvorba] 

 

*od ceny projektu jsou odečteny ceny subdodávek a DPH 
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Následující tabulka ukazuje celkové předpokládané výnosy po specializaci pracovníků 

a najmutí nových pracovních sil. Vychází z propočtu podílu jednotlivých projektů 

na celkovém počtu zakázek. 

 

 

Tabulka 15 Celkové předpokládané výnosy z nových projektů 
 

 

Celkové přínosy plynoucí z návrhu 

 

Změny Přínosy 

Zaplacení stávajících pohledávek 138 000,- 

Rodinné domy 360 000,- 

Haly a firemní budovy 648 000,- 

Menší projekty 58 000,- 

Cyklostezky, parkoviště apod. 151 000,- 

Suma celkových ročních tržeb 1 355 000,-Kč 
Tabulka 16 Předpokládané roční tržby po realizaci návrhu 

 

Nové projekty na:   

  
rodinné 
domy 

haly, firemní 
budovy 

drobné 
stavby 

cyklostezky, 
parkoviště,… Celkem 

% z celkového 
počtu zakázek 

50% 15% 20% 15% 100% 

celkem nových 
projektů 

12 3,6 4,8 3,6 24 

celkem tržby z 
nových projektů 

360 000,- 648 000,- 58 000,- 151 000,- 1 217 000,-
Kč 
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4.6.3 Časový harmonogram 

 

Prvním krokem k realizaci návrhu bude rozdělení kompetencí uvnitř firmy a specifikace 

rozdělení jednotlivých zakázek mezi pracovníky.  

 

Cíle Interven ční 
oblast Postup Termín 

Redukce stávajících pohledávek závisí na dlužnících Zlepšení 
finanční situace 

Ekonomická 
oblast Zavedení záloh na projekty 1.6.2011 

Výběr pracovníků pro jednotlivé projekty 
Zdokonalení pracovníků ve vybrané 
oblasti 
Najmutí administrativního pracovníka 
Najmutí dalšího projektanta 

Zlepšení 
organizace 

práce 
Uspořádání práce 

Zaškolení projektanta 

do 30.6.2011 

Zadání vyrobení směrovek firmě do 31.5.2011 Umístění 
směrovek k 

firmě 

Orientace 
zákazníka 

Umístění směrovek 1.7.2011 
Zajištění 

spolupráce s 
jinými firmami 

Zvýšení nabídky 
služeb pro 
zákazníka 

Zajištění BOZP a technického a 
autorského dozoru na stavbách, návrhy 
interiérů 

do 30.6.2011 

Letáky na obecní a stavební úřady Zvýšení 
povědomí o 

firmě 
Reklama 

Inzeráty do tisku nově oslovených obcí 
do 31.12.2011 

Tabulka 17 Harmonogram cílů [vlastní tvorba] 
 

 

4.7 Zhodnocení návrhu 

 

Pro realizaci bude v první fázi potřeba hlavně trpělivosti majitelů i pracovníků 

k provedení organizačních změn, které budou základem pro další kroky. Organizační 

změny budou vyžadovat zapojení všech a ochotu v první fázi věnovat těmto změnám 

čas. Pro specializaci pracovníků bude nutný proces vzdělávání. Návrh bude také 

vyžadovat finanční prostředky k realizaci cílů. 

Jestliže se firmě podaří zrealizovat návrh, posílí svou konkurenceschopnost na trhu 

díky: 

• kvalitnějším službám a jednodušší komunikaci se zákazníky 

• zvýšení počtu zakázek 
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• zlepšení finanční situace 

• kvalitnější práci projektantů plynoucí z jejich specializace 

• práci nového administrativního pracovníka 

• zlepšení orientace zákazníka v areálu, kde se firma nachází 

 

Generická strategie musí být trvale udržitelná, tedy musí být vytvořeny takové 

překážky, které nebudou pro konkurenci překonatelné. To je ovšem velmi obtížné, 

dokonce nereálné. Proto je nutné, aby firma neustále sledovala chování svých 

konkurentů a aby zákazníkům stále nabízela něco navíc oproti konkurenci. Vzhledem 

k velmi dobrému postavení firmy na trhu bych jí doporučila soustředit se v budoucnosti 

stále na to, aby měla dostatek pracovních sil a mohla tak plně a kvalitně uspokojit celou 

poptávku. Výhodou by pro firmu by měl být také komplexní a kvalitní servis 

a budování dobrých vztahů se zákazníky a celkové zlepšení image firmy. Díky malé 

cenové citlivosti zákazníků v tomto oboru tak firma může plně realizovat svůj cíl 

rozšíření a zvýšení kvality služeb. 
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ZÁVĚR 

 

Cílem mé diplomové práce bylo  vytvoření návrhu k posílení konkurenceschopnosti 

firmy na základě analýzy vlivu mikroekonomických a makroekonomických faktorů 

ovlivňujících konkurenceschopnost.  

Na začátku byly shrnuty teoretické poznatky z literatury týkající se této problematiky. 

Byly definovány základní pojmy jako např. konkurence, konkurenceschopnost, 

konkurenční prostředí. Byly také stručně popsány některé konkurenční a marketingové 

strategie. 

Základem pro zmapování konkurenčního prostředí firmy se stala analytická část práce. 

Byla provedena obecná analýza, analýza Porterova modelu pěti sil, analýza 

marketingového mixu. Pomocí modelu „7S“  bylo zmapováno vnitřní prostředí firmy. 

Na základě finančních indikátorů INFA byla zhodnocena finanční situace firmy. Dále 

byla provedena analýza hodnotového řetězce, kde byla zkoumána hodnota pro 

zákazníka. Výstupem celé analytické části se stala SWOT analýza. Ve SWOT analýze 

byly shrnuty silné a slabé stránky firmy, příležitosti a hrozby. 

Poslední částí mé práce byla návrhová část. V této části byly stanoveny cíle firmy, které 

mají být naplněny, aby došlo k posílení konkurenceschopnosti. Tyto cíle předpokládají 

realizaci určitých změn, které byly také součástí návrhu. Jak vyplynulo ze SWOT 

analýzy, firma se potýká s určitými problémy, které je nutno vyřešit. Jako největší slabá 

stránka byla označena nesamostatnost pracovníků a nedostatek pracovníků bránící 

rozvoji firmy. Naopak nejsilnější stránkou je dobrá pověst a povědomí o firmě. 

Na základě získaných informací jsem stanovila hlavní cíl firmy, a to zvýšení počtu 

zakázek. Ke splnění toho cíle bude nezbytné splnění dílčích cílů, kterými bude vyřešení 

problému s nedostatkem pracovních sil, nesamostatností pracovníků, redukce 

pohledávek, propagace v nových obcích a hlavně zvýšení kvality dosud poskytovaných 

služeb a rozšíření nabídky služeb. Rozšíření nabídky služeb by se mělo stát základem 

pro posílení konkurenceschopnosti firmy a získání výhody. Zákazníci naleznou u firmy 

„vše pod jednou střechou“. Firma tedy bude zajišťovat veškeré služby spojené 

s realizací staveb včetně kvalitního a rychlého servisu formou vyřízení všech záležitostí 

pro povolení stavby a získání dotací prostřednictvím pracovníka určeného k této 
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činnosti, čímž dojde k rychlejšímu vyřízení záležitostí. Zákazník tedy ušetří svůj čas, 

což by mělo v dnešní hektické době zajistit pro firmu dostatečnou konkurenční výhodu. 

Rozšíření nabídky služeb pro zákazníka pro něj zároveň nebude znamenat navýšení cen.  

Firma má velkou sílu hlavně v dobré pověsti, která vznikla díky šíření doporučení 

samotnými zákazníky. Tato dobrá pověst je v současné době ohrožena hlavně 

nedostatkem času k realizaci všech zakázek. Proto je nutné, aby firma realizovala 

uvedená doporučení a tuto pověst opět posílila a mohla tak zajistit realizaci všech 

zakázek a zároveň oslovení nových zákazníků. Díky změnám obsaženým v návrhu 

by firma měla posílit svou pozici vůči konkurenci.  

Pro udržení dobré pozice však bude nezbytné, aby firma neustále mapovala 

konkurenční prostředí, zjišťovala informace o konkurenci a o potřebách svých 

zákazníků a pružně na ně reagovala. 
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EVA ekonomická přidaná hodnota 

ON ostatní náklady 

re náklady na vlastní kapitál 

rf bezriziková sazba 

ROA rentabilita aktiv 

ROE rentabilita vlastního kapitálu 

UZ úplatné zdroje 

V  výnosy 

VK vlastní kapitál 
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