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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá konkurenční strategií firmy působící na trhu služeb. Práce 

poskytuje analýzu současného stavu a zkoumá vnější a vnitřní prostředí. Na základě 

zjištěných informací podává návrh na zlepšení konkurenční strategie. Účelem 

navržených zlepšení je dosažení podnikových cílů.  

 

Abstract 

The diploma thesis deals with corporate competitive strategy of firm operating on 

services market. The thesis provides the analysis of the current state and it submit a 

proposal for improvement of the competitive strategy based on detected information. 

The proposed improvements are aimed at achieving of corporate goals. 
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1. Úvod 

Tato diplomová práce bude pojednávat o konkurenční strategii ve vybrané firmě. 

S pojmem konkurence se většina lidí setkává velmi často, přesto to všichni nemusí 

vnímat stejně. Zaměstnanci na různých pozicích si pod tímto termínem představí 

pokaždé něco jiného. Zaměstnanci, kteří jsou zodpovědní za firemní výsledky a také 

obchodníci či lidé, kteří se ve jménu firmy jiným způsobem s konkurencí potkávají, 

mají každý své rozdílné přístupy ke konkurenci. Jaká by ale měla být firemní strategie 

pro působení na trhu mezi konkurencí? V současné době, kdy je v téměř každém oboru 

na trhu dostatek firem, je boj na trzích velmi znatelný a jestliže firma neumí správně 

reagovat na konkurenci, tak i přes nabízení kvalitního produktu nemůže počítat 

s úspěchem. Výběr správné konkurenční strategie může firmě velmi pomoci k úspěchu. 

Toto téma je stále aktuální a firma musí při každé změně podmínek nebo svých cílů 

aktualizovat také používané strategie pro konkurenční působení na trhu. Současná 

strategie možná dobře funguje pro současný stav, ovšem chce-li firma dosáhnout 

nových cílů, musí oživit svoji strategii, aby mohla obstát v novém konkurenčním 

prostředí, které například doposud neznala. Rozhodnutí firmy expandovat na nový trh 

musí podpořit volba správné strategie, jak na vybraný trh vstoupit a zvládnout 

konkurenční tlak. Navíc každá firma potřebuje strategii, která bude vyhovovat nejen 

jejím záměrům, ale také jejím možnostem. Některé strategie, které využívají 

konkurenční firmy, mohou být pro jinou firmu působící ve stejném oboru naprosto 

nedostačující. 

Úvodem této práce budou vytyčeny cíle, kterých má práce dosáhnout. V další části 

budou popsána teoretická východiska pro zpracování návrhové části. Jaké nástroje 

použijeme pro zhodnocení stavu firmy, okolí a současné situace na trhu. Jakým 

způsobem budou zpracovávány analýzy a co tvrdí o jednotlivých problematikách 

odborníci.  

Následovat bude představení firmy, jež bude podrobena analýze a pro kterou budou 

zpracovávány návrhy na konkurenční strategie. Práce zpracuje v další části analýzu 

současného stavu firmy. Účelem této části je pohled do aktuálně využívaných strategií a 

pochopení přístupu firmy ke konkurenci. Popis jednotlivých postupů při konkurenčních 

střetech s různými konkurenty může už v první fázi napovědět, co funguje dobře a kde 
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naopak vyvstávají problémy, které vedou k tomu, že konkurence vyhrává. Všechna 

setkání s konkurencí je pro firmu dobré sledovat, aby se vyvarovala opakovaným 

chybám, vzala si to dobré z úspěšného působení na trhu a zároveň hledala možnosti pro 

rozšíření a vylepšení současných ziskových zakázek. S tím úzce souvisí záměry firmy 

do budoucna. Jsou-li stanoveny firemní záměry na nejbližších pár let dopředu, je nutné 

se na ně zaměřit a poučit se z minulých nezdarů. Je užitečně vědět i důvod neúspěšných 

konkurenčních střetů – z jakého důvodu byla konkurence úspěšnější a zda je reálné, že 

se podobná situace bude opakovat. Jakmile má firma stanovené své záměry na příští 

období, je nutné prozkoumat, zda jsou cíle realizovatelné a zároveň určit cestu, kterou 

těchto cílů dosáhnout. V podstatě to znamená, že si firma určí strategii pro dosažení 

záměrů, které si stanovila.  

V následující části práce bude následovat definice konkrétních problémů. Jde o to 

stanovit, jsou-li záměry firmy dosažitelné při použití současné strategie, případně kde 

jsou kritická místa. Pokud porovnáme současný stav využívání strategie a záměry do 

budoucna, nalezneme místa, která je potřeba zlepšit, aby firma těchto cílů mohla 

dosáhnout a nebyla ohrožena konkurencí. Jakmile jsou odstraněny nedostatky, případně 

navrženy nové a lepší strategie, které lépe odpovídají stanoveným záměrům, firma by 

měla postupně začít své cíle plnit a otevřených konkurenčních střetů se v nejlepším 

případě vyvarovat. Tato část práce nám poskytne definici problémů.  

Aplikací teorie do praxe získáme analýzu a návrhy na řešení stanovených problémů. 

Zpracování analýzy nám poskytne informace, potřebné pro vypracování jednotlivých 

cest, kterými je možné problémy odstranit a také zcela nový pohled na věc. Poskytne 

nám také srovnání konkurence a odhalí možné konkurenční výhody, kterých firma 

doposud nevyužívala naplno. Může se stát, že zkoumaná situace a stav na trhu nabídne 

kompletně nové stanovisko pro přístup ke konkurenci. Návrhová část nabídne také 

pohled na postavení firmy na trhu a její silné a slabé stránky.  

Vybrané návrhy řešení je nutné kriticky zhodnotit a prozkoumat, nejsou-li v nich 

nedostatky, které by mohli zkomplikovat dosažení cílů. I dobrý návrh může být pro 

firmu nevhodný za určité situace. Je také nutné položit si otázku, bude-li možné strategii 

změnit v případě komplikací.  
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Téma konkurenční strategie vnímám jako jedno z nejdůležitějších pro firmu, aby 

obstála. Hlavně pro případ, kdy se daná společnost rozhodne pro nějakou změnu, ať už 

rozšíření stávajících produktů, expanzi na jiný trh nebo navýšení obratu. Pro každý 

z těchto případů je vhodná jiná strategie, a proto je toto téma tak zajímavé. Podmínky na 

trhu se neustále mění a společnost prochází vývojem, proto je naléhavé brát v potaz i 

tyto faktory. Jakmile konkurence vysleduje, jakou konkurenční strategii volí naše firma, 

může zvolit strategii, která tu naši předčí. Nelze tedy říct, že firma si s jednou strategií 

vystačí po celou dobu fungování, proto firmy, které se věnují zkoumání konkurence a 

rozvoji své strategie, mají výhodu proti svým konkurentům, kteří se těmto činnostem 

nevěnují. Věřím, že i pro zvolenou firmu bude má práce užitečná alespoň do té míry, že 

poskytne pohled na věc z jiného úhlu a může být určitým námětem pro obchodníky a 

vedení, jak se na trhu chovat a co od konkurentů očekávat.  

Jak již bylo řečeno, pro každou firmu je vhodná jiná strategie, která je přizpůsobená 

jejím možnostem, záměrům a trhu, na němž působí.  
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2. Cíl práce 

Hlavním cílem této práce bude zhodnocení a návrh na posílení konkurenční strategie 

firmy. Zhodnocení přinese odhalení nedostatků současné strategie firmy X, mimo to 

však poskytne náhled na silné stránky strategie a zásady, které fungují dobře a měly by 

být zachovány.  

Aby bylo možné provést zhodnocení současné konkurenční strategie, musí být 

provedena analýza samotné firmy X, ale také analýza konkurentů, neboť na ty je 

konkurenční strategie cílená. Pomocí této analýzy bude možné ověřit, zda současná 

strategie je schopná čelit útokům konkurence a kde má slabá místa, kterých by mohl 

konkurent využít. Cílem práce je tato slabá místa odstranit a navrhnout takovou 

konkurenční strategii, při níž bude firma mít pevnou obranu a dobrou výchozí pozici 

pro realizaci svých cílů.  

Dílčím cílem práce bude také prozkoumání, jak dobře firma umí získávat informace o 

konkurentech a využívat jich k udržení vlastního postavení na trhu. Současnou 

konkurenční strategii bude nutné prověřit z hlediska obrany, tedy zjistit, jak silná vlastní 

obrana je. Cílem práce bude také návrh na zlepšení obranné strategie firmy a odstranění 

slabých míst.  
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3. Teoretická východiska práce 

Pro další zpracování problematiky je důležité nejprve vysvětlit několik základních 

pojmů a popsat metody, které budou využity pro analýzu a vyhodnocení současné 

konkurenční strategie, neboť právě na základě těchto analýz budou následně navrženy 

opatření ke zlepšení situace.  

3.1  Strategické řízení 

Košťan a Šuleř (2002) považují strategické myšlení za velmi přínosné pro každý podnik 

a říkají, že ti, kdo se nenaučili strategicky myslet, se neumí správně přizpůsobit 

měnícím se podmínkám. Jako základní principy strategického myšlení označují 

analyzování prostředí, budování vizí, orientaci na zákazníka, systémovost, variantnost, 

proaktivnost, koncentraci zdrojů, pružnost, inovativní přístup, připravenost ke změnám, 

filozofii jakosti, vyhledávání tvůrčích řešení problémů, učení se, integraci firmy, 

zaujatost a disciplínu. Správné strategické myšlení by tedy mělo vycházet ze všech 

těchto principů a stejně tedy vytvořená strategie.  

Hanzelková, Keřkovský, Vykypěl (2017) spojují cíle firmy a strategie jako velmi úzce 

související faktory, neboť strategii popisují jako cesty, kterými bude dosaženo 

stanovených cílů neboli budoucích stavů, kterých si firma přeje dosáhnout.  

Strategické řízení probíhá v několika krocích a tyto jednotlivé kroky jsou vzájemně 

provázány a navzájem se ovlivňují, neboť jde o nikdy nekončící proces, který generuje 

firmě cesty, po nichž se má vydat ke splnění cílů, zároveň však musí neustále reagovat 

na veškeré změny v okolí i interním prostředí. (Hanzelková, Keřkovský, Vykypěl, 

2017) 

3.2  Analýza externího a interního prostředí 

Důležitou částí práce bude správné provedení analýz okolí, na jejichž základě budou 

odhaleny přednosti a slabá místa konkurenční strategie firmy.  

3.2.1 Analýza vnějšího prostředí 

McGrath a Bates (2015) dávají několik rad při používání PEST/PESTLE analýzy, 

prvním krokem před samotnou analýzou by mělo být vymezení účelu analýzy a také na 
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jak vzdálenou budoucnost je analýzy sestavována. Při zpracovávání analýzy je vhodné 

klást si otázky: „Nakolik je pravděpodobné, že k dané situaci dojde? Pokud k ní dojde, 

jaké důsledky to bude mít pro vaši organizaci? Jaké strategie a/nebo zdroje budete 

potřebovat, abyste minimalizovali škody nebo maximalizovali přínosy?“ (McGrath, 

Bates, 2015, s. 189). 

Hanzelková, Keřkovský a Vykypěl (2017) vysvětlují tvorbu SLEPT analýzy. V prvním 

bodě popisují socioekonomický sektor, ve kterém jde o zhodnocení působení 

ekonomických, ekologických a klimatických a sociálních faktorů. Další sektory, které je 

třeba vzít v potaz a vyhodnotit jsou technologický a vládní sektor.  

V případě SLEPT analýzy jde o model s analýzou legislativní oblasti, zjednodušená 

PEST analýza legislativní oblast vynechává. Analýzy politických faktorů zahrnuje 

zjištění stavu a změn v pracovním právu, daňové politice, podpoře zahraničního 

obchodu a podobných oblastí, které mohou významně ovlivnit firemní cíle. Plynou 

z nich tedy nějaké příležitosti nebo ohrožení pro zkoumaný podnik. Stejně tak analýza 

zkoumá oblast ekonomickou, do níž lze zahrnout například trend HDP, úrokovou míru, 

inflaci a výšku investic. Sociální oblast obsahuje například trendy v životním stylu, 

úroveň vzdělání, demografické trendy populace atd. Oblast technologická pak hodnotí 

vliv na firmu ze strany nových objevů a vynálezů, rychlost technologického přenosu, 

rychlost morálního zastarání. (Košťan, Šuleř, 2002) 

3.2.2 Analýza odvětví 

Porter (1994, s. 3) uvádí, že „struktura odvětví má velký vliv na určování konkurenčních 

pravidel hry, stejně jako na stanovení strategií firmě potencionálně dostupných.“ 

Právě Michael Porter (1994) shrnul odvětvovou analýzu do pěti sil, které v odvětví 

působí a právě jejich působení určuje prostor pro možný zisk, kterého je možné 

v odvětví dosáhnout.  
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Obrázek č. 1: Hybné síly konkurence v odvětví 
Zdroj: Vlastní zpracování dle: Porter, 1994, s. 4) 

Mezi hybné síly konkurence řadíme dle Portera (1994) ohrožení ze strany nově 

vstupujících firem, přičemž se hodnotí například překážky vstupu do odvětví, 

očekávaná odvetná opatření, cena odrazující od vstupu a vlastnosti překážek vstupu. 

Další silou je intenzita soupeření mezi existujícími firmami, kde se posuzuje struktura a 

počet aktuálních konkurentů, míra diferenciace, změny v soupeření a překážky vstupu a 

výstupu. Za další hybné síly Porter (1994) označuje vyjednávací vliv odběratelů a 

dodavatelů. U odběratelů se posuzuje, jak velké objemy konkrétní odběratelé od firmy 

nakupují, jak jsou pro ně nakupované produkty důležité, jak moc jsou naše produkty 

diferencované a jestli může odběratel reálně snadno změnit dodavatele. Podobné věci, 

ovšem z pohledu firmy-odběratele se posuzují při vyjednávacím vlivu dodavatelů. Jde 

tedy o to posoudit, jak moc je firma významným zákazníkem pro jednotlivé dodavatele, 

zda má firma možnost snadno a rychle změnit dodavatele a zda jiní dodavatelé umí 

nabídnout stejné produkty ve stejné kvalitě. Posuzuje se také, jestli není firma schopná 

si dodávané produkty vyrobit sama. Poslední silou, kterou Porter (1994) uvádí je hrozba 

ze strany substitučních výrobků nebo služeb. V tomto kroku analýzy odvětví se 

zkoumá, zda existují substituty, které mohou splnit potřeby zákazníků stejně nebo lépe, 
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levněji, kvalitněji nebo s více efekty pro spotřebitele. Pak je nutné posoudit, jak moc je 

odvětví substitučních výrobků rozvinuté a jestli je předpoklad, že bude toto odvětví růst 

a budou do něj vstupovat nové firmy. 

Výsledkem této analýzy je dle Portera (1994) rozpoznání silných a slabých stránek ve 

vztahu firmy ke zkoumanému odvětví. Porter (1994) říká, že konkurenční strategie 

firmy musí být dostatečné silná a musí se umět vypořádat se všemi hybnými silami, 

právě proto je nejprve nutné určit, jaké tyto hybné síly jsou a kde existuje největší 

hrozba pro firmu. Strategie by tedy měla dát odpovědi na otázky, jakým způsobem se 

firma umí vypořádat s působením jednotlivých hybných sil a potažmo s faktory, které 

tyto síly ovlivňují. 

3.2.3 Analýza interního prostředí 

McGrath a Bates (2015) uvádí, že koncepce sedmi „S“ byla vytvořena pro společnost 

McKinsey Group. Má jít o model, který poskytne pohled na silné stránky podniku, 

stejně tak však může odhalit slabiny.  

Podle Hanzelkové, Keřkovského a Vykypěla (2017) je jedním z cílů strategické analýzy 

odhalení tzv. klíčových faktorů úspěchu, k čemuž může být nápomocný právě model 

7S.  

Hanzelková, Keřkovský a Vykypěl (2017) popisují model: 

Strategie (první „S“) budou důkladněji vysvětleny v dalších kapitolách. 

Struktura, která prozrazuje organizační uspořádání, stavy nadřízení a podřízení a 

efektivnost sdílení informací. 

Systémy řízení jsou systémy, jež slouží k řízení podniku, může jít o kontrolní systémy, 

komunikační, informační a další.  

Styl manažerské práce popisuje to, jakým způsobem management firmy přistupuje 

k řízení společnosti a řešení problémů. V tomto případě je třeba uvažovat formální i 

neformální stránku řízení.  

Spolupracovníci jsou všichni pracovníci – řídící i řadoví. Při analýze se berou v úvahu 

jejich vztahy, motivace, funkce, loajalita a další faktory, které mohou být pro firmu 

významné.  



18 
 

Schopnosti zahrnují nejen úroveň kvalifikace jednotlivých pracovníků, ale také 

schopnosti firmy jako celku, jak spolu dokáží pracovníci spolupracovat a tím dosahovat 

vyšší přidané hodnoty.  

Sdílené hodnoty jsou základní skutečnosti a postoje, které mezi sebou sdílí nejen 

zaměstnanci, ale také všichni zainteresovaní účastníci.  

Jako výsledek této analýzy by měl být nějaký souhrn slabých a silných stránek 

plynoucích z prozkoumaných oblastí.  

Analýza 7S může být doplněna Porterovou teorií hodnotového řetězce, který rozděluje 

činnosti na základní aktivity a podpůrné aktivity a hledá v nich zdroj konkurenční 

výhody. Mezi základní aktivity patří logistika na vstupu a výstupu, provoz, marketing a 

prodej a služby, do skupiny podpůrných aktivit se řadí infrastruktura, řízení lidských 

zdrojů, vývoj technologií a nákup. (McGrath, Bates, 2015) 

3.2.4 Analýza konkurentů 

Podle Portera (1994) je pro zvolení správné strategie nezbytné provést analýzu 

konkurentů, aby firma zjistila, čím se od konkurence odlišuje a kde je silnější než 

soupeři. Pro poznání konkurenta a zaznamenání všech podstatných informací lze využít 

Porterovu (1994) analýzu konkurenta, který má celkem čtyři komponenty. 

První komponenta se týká budoucích cílů, účelem je zjistit, co konkurenta pohání. 

Druhá část je konkurentova současná strategie a jde o zjištění, co konkurent dělá a co by 

udělat mohl. Třetí komponenta představuje soupeřovy schopnosti, tedy jeho silné 

stránky a slabiny. Poslední část se týká konkurentových předpokladů, které chová o 

sobě samém, ale také předpoklady, s nimiž počítá v rámci celého odvětví. (Porter, 1994) 

Zpracování všech čtyř komponent by mělo vyústit k profilu konkurentovy reakce. Na 

základě těchto komponent vytyčil Porter (1994) čtyři otázky, na něž by měla firma při 

analýze konkurenta nalézt odpověď. Jedná se o otázky: 

„Je konkurent spokojen se svým současným postavením? 

Jaké pravděpodobné změny či strategické posuny konkurent udělá? 

Kde je konkurent zranitelný? 
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Co by vyprovokovalo nejsilnější a nejefektivnější odvetu ze strany konkurenta?“ (Porter, 

1994, s. 50) 

Podle Zicha (2012) lze rozdělit konkurenty na dobré a špatné, přičemž pro identifikaci 

je nutné použít tři hlediska: cíle firmy, potřebné zdroje a produkty, se kterými bude 

firma působit na trhu.  

Pro pochopení tohoto rozdělení konkurentů je podle Zicha (2012, s. 54) užitečné, 

položit si otázky: 

„S kým chceme, můžeme a musíme soutěžit? 

Kdo chce, může a musí soutěžit s námi?“ 

Sedláčková a Buchta (2006) tvrdí, že analýza konkurentů je důležitá pro stanovení 

vlastní konkurenční strategie, uvádí k tomu dva hlavní důvody. První důvod se týká 

samotného poznání, kdo jsou nejbližší konkurenti a co od nich lze očekávat. Na základě 

této analýzy pak může podnik předvídat reakce soupeře a jeho budoucí kroky. Druhý 

důvod je ten, že nejbližší konkurenti mívají často vzájemně provázané strategie, kdy 

akce jednoho z nich vyvolá reakci druhého.  

3.3  Strategie 

McGrath a Bates (2015) popisují sedm fází strategického plánování podle Johnsona a 

Scholese, kde je stanovena fáze strategie jako určování aktivit, které povedou 

k dosažení cílů. 

Jirásek (2003) říká, že strategie podniku je orientovaná do budoucna. Popisuje, jak 

americké poradenství sestavilo dva nástroje pro sestavení strategie a to je určení vize a 

mise podniku. Podle Jiráska (2003) lze najít mnoho různých definic a popisu jejich 

vzájemného propojení, lze najít však i další prostředky, které by měli vést k podnikové 

strategii.  

Zaměříme-li se přímo na vizi, jde o „pojmenování pro to, co se tvoří “v hlavě“ podniku 

vzhledem k přechodu od minulosti, přes přítomnost do budoucnosti. Je to myšlenka, 

představa, vidina podnikové budoucnosti“ (Jirásek, 2003, s. 88). Mise již má jiný 

význam, je určena širokému okruhu lidí a představuje jakési představení podniku a jeho 

vztahů k různým okruhům účastníků a názory, které společnost zastává (vztahy 
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zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům, ale také přístup k ekologii, bezpečnosti 

apod.). (Jirásek, 2003)  

Bartes (2011) uvažuje chápání konkurenční strategii firmy jako soubor činností a 

postupů, jejichž realizace by měla firmě pomoci v plnění cílů, strategie je pak 

přizpůsobená konkrétnímu marketingovému prostředí v konkrétním okamžiku.  

3.3.1 Obecné konkurenční strategie 

Porter (1994) vymezil tři obecné strategie, které vycházejí ze silných a slabých stránek a 

při zdolávání překážek a soupeření na trhu. V podstatě by tato strategie měla vycházet 

z provedené analýzy firmy a odvětví.  

Jak již bylo řečeno, strategie je určování aktivit, jde tedy o to, jak se bude firma chovat 

při svém působení na trhu, jakým způsobem se bude snažit předstihnout konkurenční 

firmy ve svém odvětví.  

První ze strategií, které Porter (1994) vymezil, je prvenství v celkových nákladech. Jde 

o snahu firmy, dosáhnout nejnižších celkových nákladů, což jí umožní dosahovat 

vysokých zisků. Taková společnost může být zisková i v případě, že konkurenčním 

soupeřením jsou ceny stlačeny na nízkou úroveň a ostatní firmy museli zisk obětovat, 

aby se mohli soupeření nadále účastnit. Pokud je firma schopna dosáhnout nejnižších 

nákladů, je také ochráněna před velkým vyjednávacím vlivem odběratelů, neboť tito 

odběratelé jsou schopni stlačit ceny pouze na úroveň konkurenta, který dosahuje 

druhých nejnižších nákladů. Firmě tedy stále zůstává prostor pro tvorbu zisku. Porter 

(1994) připouští, že získat prvenství v celkových nákladech může znamenat splnit 

několik požadavků, například vysoký podíl na trhu či výhodný přístup k materiálu a 

dalším zdrojům.  

Jirásek (2003) říká, že podnik těží z této konkurenční výhody po celou dobu, po kterou 

dokáže toto prvenství udržet. Snaží se uchránit konkurenční výhodu co nejdéle a 

zabránit úniku informací ohledně zvláštních znalostí a dovedností. Podle Jiráska (2003) 

je význam této konkurenční výhody v současných podmínkách globalizace ještě 

znatelnější a nejlépe ji mohou získat globální podniky.  

Druhou možnou strategií podle Portera (1994) je strategie diferenciace. Tato strategie 

obnáší vytvoření a produkci nějakého produktu, který je ostatními vnímán jako 
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výjimečný a žádný jiný produkt v daném odvětví neposkytne zákazníkům ten samý 

užitek. Diferenciace může proběhnout v různých oblastech, ať jde o samotné vlastnosti 

produktu, technologii, image, zákaznický servis nebo způsob prodeje. Podle Portera 

(1994) je tato strategie v dlouhodobém měřítku životaschopná a pro podnik to znamená 

dobrý způsob pro vypořádání se s pěti konkurenčními silami v odvětví, byť odlišný od 

strategie prvenství v celkových nákladech.  

Podle Hanzelkové, Keřkovského a Vykypěla (2017) lze diferenciace nejčastěji 

dosáhnout vysokou technickou úrovní, vysokou kvalitou, vysokou úrovní zákaznického 

servisu a dalších služeb či způsobem nabídnutí větší hodnoty pro zákazníka za stejnou 

cenu jako konkurence.  

Poslední z Porterem (1994) vymezených strategií je strategie soustředění pozornosti. 

Tato strategie vychází z toho, že je vhodné se zaměřit pouze na konkrétní segment než 

na celé odvětví, a všechna opatření tedy musí být podřízena požadavkům tohoto 

segmentu. Výsledkem tedy je produkt, který je diferenciovaný pro určitý okruh 

odběratelů a je pro ně vhodnějším produktem (a špatně nahraditelným) než v případě 

ostatních konkurentů, který se zaměřují na celé odvětví. Další variantou je, že při 

výrobě tohoto konkrétního produktu je firma schopna dosáhnout nejnižších nákladů, 

případně může být kombinace nízkých nákladů i diferenciace. Ve finále jde tedy o 

schopnost vypořádat se s konkurenčními silami pomocí zaměření a soustředění 

pozornosti na konkrétní okruh odběratelů.  

3.3.2 Strategie podle pozice firmy na trhu 

Bartes (2011) popisuje konkurenční strategie podle Kotlera (1984), které jsou založené 

na zastávané pozici firmy na trhu. Vychází z toho, že každý účastník na trhu má jiné 

cíle, zdroje a možnosti, především v závislosti na tom, jestli jde o malou nebo velkou 

firmu. Protože mají jiné cíle, budou mít také jiné strategie k jejich dosažení.  

První z těchto strategií je strategie tržního vůdce. Jedná se o firmu, která má největší 

podíl na trhu a udává tedy určitým způsobem směr vývoje trhu, podněcuje konkurenční 

firmy k cenovým změnám a zavádění nových výrobků.  

Další strategie, které Bartes (2011) zmiňuje, jsou strategie tržního vyzyvatele a strategie 

tržního následovatele. Jde o firmy, které jsou za tržním vůdcem (druhé, třetí nebo další 
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místo na trhu), přesto může jít o velké firmy. Tyto firmy se potom rozhodují, zda budou 

vstupovat do střetu s vedoucí firmou a dalšími konkurenty a budou se snažit získat větší 

podíl. Druhou možností je být tržním následovatelem, což Bartes (2011) vykresluje jako 

napodobování vedoucí firmy, v podstatě jde o to, že následovatel okopíruje a vylepší 

výrobek vedoucí firmy, čímž dosáhne nižších nákladů na vývoj. Tímto krokem se sice 

nedostane do vedoucí pozice, může ovšem dosáhnout vysokých zisků a dosáhnout 

značného tržního podílu.  

Poslední strategie závislá na pozici firmy na trhu podle Kotlera (1984), kterou popisuje 

Bartes (2011) je strategie tržního troškaře. Jedná se o skupinu konkurentů, kteří 

obsluhují pouze malou část trhu, soustředí se na konkrétní cílové segmentové skupiny a 

díky tomu mohou být překvapivě hodně ziskové. Vyznačují se tím, že dobře znají 

cílovou skupinu zákazníků a jsou tedy schopni jim nabídnout lépe přizpůsobené služby.  

3.3.3 Strategie modrého oceánu  

Kim a Mauborgne (2005) ve své knize napsali o strategii modrého oceánu. Autoři 

v podstatě odlišili strategie rudého a modrého oceánu, mezi kterými je pět podstatných 

rozdílů. Zatímco strategie rudého oceánu se soustředí na existující tržní prostor a 

konkurenti soupeří mezi sebou, strategie modrého oceánu představuje vytvoření 

svrchovaného tržního prostoru. Namísto porážení konkurentů radí tato strategie 

konkurenty raději vyřadit ze hry, čímž se předejde přímému střetu a není tedy nutnost 

potom soupeře porážet. S tím souvisí také to, že firma se nebude ucházet o již existující 

poptávku a soupeřit s konkurenty o její uspokojení, při strategii modrého oceánu Kim a 

Mauborgne (2005, s. 32) radí: „Vytvořte novou poptávku a využijte jí.“  

Při využívání strategie modrého oceánu není nutné volit mezi hodnotou a náklady, 

naopak tento pohled vyzývá k prolomení dilemat při rozhodování právě mezi hodnotou 

a náklady. Podle této strategie, není nutné volit jedno anebo druhé. Není tedy nutné 

uplatňovat strategii nejnižších nákladů anebo diferenciace, ale podle strategie modrého 

oceánu je třeba uvést celý systém do souladu s oběma strategiemi, firma bude zaměřená 

jak na nízké náklady, tak na odlišení se od konkurence. (Kim, Mauborgne, 2005) 

Z toho tedy vyplývá, že strategie modrého oceánu znamená pro firmu zcela nový 

přístup ke konkurenčnímu boji. Zatímco při působení v rudém oceánu je firma nucena 
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čelit útokům konkurenta, a naopak ona sama útočí na soupeře za účelem získání tržního 

podílu, při působení v modrém oceánu se firma řídí zásadou vyhnutí se přímému střetu.  

Kim a Mauborgne (2005) určily tři vlastnosti, které musí mít dobrá strategie. První bod, 

který je třeba dodržet, je vybrat strategii s jasným zaměřením. Ze strategie by tedy mělo 

být patrných pár faktorů, na které se firma především zaměřuje a tím by se pak měla 

strategie vyznačovat. Dobrá strategie by měla být také rozdílná od konkurenčních 

strategií, čímž se stává pro konkurenty méně předvídatelná a mohou mít problémy se 

správnou reakcí na útok. Navíc rozdílná strategie má také rozdílnou obrannou strategii, 

takže pro ostatní konkurenční firmy je složité podniknout takové kroky, které by firmu 

s rozdílnou strategií skutečně ohrozily. Poslední vlastnost, kterou by měla dobrá 

strategie podle Kima a Mouborgnea (2005) splňovat, je mít působivý slogan. Celou 

strategií by tedy mělo být možné vystihnout v krátkém a působivém sloganu, který 

zároveň bude deklarovat jedinečnost a rozdílnost firmy od soupeřů.  

Při hledání správné strategie firmy určují své cílové zákazníky a na základě jejich 

požadavků pak přizpůsobují své činnosti tak, aby tyto zákazníky zaujali a získali. 

Problémem však bývá, že v praxi se mnohdy většina konkurenčních firem zaměří na 

stejnou cílovou skupinu a tím se dostává do přímého střetu zájmů. Firma by se však při 

formulování své strategie měla zaměřit na hledání a rozhlédnutí se přes řetězec 

zákazníků, najít nové skupiny zákazníků a tím vytvořit svrchovaný tržní prostor pro své 

působení. S tím také souvisí přesáhnutí dosavadní poptávky. Ačkoli to pro firmu 

znamená riziko, bylo by vhodné opustit již obsazené a silně konkurenční poptávky a 

zaměřit se na nové poptávky, které třeba ještě ani nevznikly, avšak vzniknout by mohly. 

Jde o to, aby se firmě podařilo podnítit nové poptávky z nové cílové skupiny, a tím se 

podaří trh rozšířit a zvětšit svůj podíl na trhu, aniž by se musela firma pouštět do 

přímých konkurenčních střetů. (Kim, Mouborgne, 2005) 

3.3.4 Hodnocení a výběr strategie 

Vzhledem k tomu, že firma má na výběr z velkého množství možných strategií, je třeba 

vybrat tu nejvíce vhodnou. Dedouchová (2001) popisuje tři základní kritéria pro 

hodnocení správné strategie. Vhodná strategie musí splňovat požadavek na vhodnost, 

přijatelnost a proveditelnost.  
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Při hodnocení vhodnosti vybrané strategie jde o posouzení, zda odpovídá současnému 

stavu, který byl analyzován pomocí strategické analýzy. Zároveň však hodnotí přínos 

vybrané strategie pro pozici podniku na trhu z hlediska konkurence, vhodná strategie 

musí tuto pozici zlepšit nebo alespoň udržet. (Dedouchová, 2001) 

Pokud zvolená strategie odpovídá požadavku na vhodnost, musí být posouzena také 

z hlediska přijatelnosti. Jde o to, zda je tato strategie přijatelná pro všechny strany, jedná 

se o „zájmové skupiny uvnitř a vně podniku, které mají k podniku určitý vztah“ 

(Dedouchová, 2001, s. 107). Dedouchová (2001) upozorňuje, že je třeba brát v potaz 

možnost budoucích změn v zájmových skupinách. 

Proveditelnost strategie se pak hodnotí z hlediska dostupných zdrojů, ovlivňování 

kvality produktů, schopností a dovedností firmy, technologické náročnosti atp. Při 

hodnocení tohoto kritéria jsou velmi využívány zkušenosti řídících pracovníků. 

(Dedouchová, 2001) 

3.4  Konkurenční střet 

Firmy se pohybují v současné době ve velmi konkurenčním prostředí a v tomto 

prostředí se mohou vyskytovat jak vítězové, tak poražení – firmy, které neobstály mezi 

konkurencí. Toto prostředí se podobá válečnému prostředí, proto se válečné filozofie 

začaly uplatňovat i ve světě obchodu. (Bartes, 2008) 

Zich (2012) označuje jako jednu z klíčových informací o strategii její původ ve 

vojenství. V první řadě zmiňuje podobnost při prosazování mezi konkurencí a 

nevyhnutelnost řešení těchto problémů, protože k dosažení cílů je třeba počítat 

s konkurencí (a tedy i konkurenčním bojem). Navíc Zich (2012) také hovoří o nutnosti, 

aby rychlé operativní rozhodnutí bylo v souladu s celkovou strategií. Tedy každé 

rozhodnutí by mělo směřovat ke splnění podnikového cíle.  

Bartes (2011) popisuje dva existující základní přístupy k vedení války, které se 

v současnosti mohou vyskytovat i v obchodním prostředí při snaze předstihnout 

konkurenci. První z těchto filozofií je západní bojová strategie, jejíž hlavním 

představitelem je Clar von Clausewitz, který považuje přímý střet za základ vedení boje 

a cílem takového střetu je úplná likvidace konkurence. Podle této filozofie je síla 

měřená počtem bojovníků hlavním faktorem při vítězství. Všechny tyto přístupy však 



25 
 

v současnosti není možné využít v praxi, neboť jsou v rozporu s etikou, právními i 

strategickými pravidly. Některé další charakteristiky Clausewitzova přístupu je možné 

využít v podnikatelské praxi, jako příklad lze uvést jeho přístup k obraně: „Dle 

Clausewitze je třeba zůstat v obraně až d ovyčerpání nepřítele a následně zaútočit a 

zvítězit.“  (Bartes, 2011, s. 12) 

3.4.1 Umění války podle Sun Tzu 

Dalším možným přístupem je východní válečná filozofie, jejíž základ položil Sun Tzu. 

(Bartes, 2011) 

Ve svém díle se Sun Tzu (Sun-tzu, Minford, 2002) vidí válku zcela odlišným způsobem 

než Clausewitze. Důležitým prvkem je plánování, při kterém je pro učinění rozhodnutí 

třeba odhalit nejdříve informace o sobě samém a také o soupeři. Podle Sun Tzu (Sun-

Tzu, Minford, 2002) může ze správného zodpovězení několika otázek ve fázi plánování 

být znám vítěz či poražený. Informace, které mohou být pro plánování klíčové jsou 

například: 

„Který generál má schopnosti? 

Která armáda je silnější?  

Kdo má lépe vycvičené důstojníky a muže?“ (Sun-tzu, Minford, 2002, s. 5) 

Tyto informace jsou neméně důležité v přeneseném významu také pro manažery při 

plánování konkurenční strategie.  

Plánování a shromažďování informací před započetím války, je dle Sun Tzu zcela 

klíčové a přímo souvisí s vítězstvím či porážkou, protože podle Sun Tzu (Sun-tzu, 

Minford, 2002) vítězství znamená, že vítězná strana lépe kalkulovala a plánovala před 

samotným bojem, než soupeř.  

Při samotném vedení boje je pak důležité, aby vítězství bylo rychlé. Pomalé vítězství 

znamená zvyšující únavu bojovníků, úbytek morálky a vyšší náklady. Dlouhá válka 

nemůže být nikdy výhodná pro žádnou stranu, je nutné plně pochopit, jaké škody může 

válka způsobit a teprve potom lze hledat správnou cestu, jak ji vést. (Sun-tzu, Minford, 

2002)  
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Sun Tzu (Sun-tzu, Minford, 2002) zdůrazňuje, jak je důležité zvítězit bez války, 

případně s co nejmenším použitím přímé síly. Je vždy lepší převzít nepoškozená území 

a města, což v případě dlouhého přímého boje není možné. Nejlepší forma útoku je pak 

útok na samotnou strategii, následně na aliance a až potom na samotnou armádu. 

Nejméně vhodné je obléhání, protože je nejvíce časově náročné, jsou s tím spojené 

nejvyšší náklady a území, o které je válčeno, bude velmi poškozeno. Je nezbytné, aby 

generál ovládl své emoce a s rozvážností vedl střet tak, aby bylo dosaženo vítězství bez 

samotného boje, získal nová území bez obléhání, čímž ušetří své muže a zbraně a bude 

moci přebrat území nepoškozená a z vítězství bude skutečně profitovat.  

Podle Sun Tzu (Sun-tzu, Minford, 2002) musí schopný bojovník nejdříve zabezpečit 

vlastní nezranitelnost a potom čekat na protivníkovu zranitelnost. Může se stát, že 

schopný válečník zvládne zajistit svoji nezranitelnost, ale už nikdy se nedočká 

soupeřovy zranitelnosti. Dovedný bojovník jde do středu pouze v případě, že vítězství je 

nevyhnutelné. V podstatě tedy zvítězí dříve, než boj vůbec začne.  

Při střetu je vhodné přijít na bojiště jako první a pak čekat na nepřátele. Je důležité 

zbavit nepřítele jakékoli výhody a eliminovat jeho možnost k úspěchu: pokud je nepřítel 

odpočatý a plný sil, je třeba ho unavit, pokud si je velmi jistý, je třeba jej znejistit, 

pokud je dobře živený a díky tomu má mnoho sil, je dobré jej nechat vyhladovět. Tím 

soupeř ztratí výhodu. Pro dosažení vítězství je třeba nejen poznat sebe i soupeře, ale 

také vědět, jak soupeř zná sám sebe a okolí, donutit ho, aby učinil svou strategii 

viditelnou a naopak zajistit, aby naše strategie byla co nejméně předvídatelná a 

viditelná. Vedení samotné bitvy je pak velmi obtížné, protože existuje velká hrozba, že 

jakmile armáda opustí tábor, využije toho nepřítel a tábor napadne. Navíc při nuceném 

pochodu mnoho vojáků bude unaveno, nejsilnější půjdou vepředu s náskokem a 

střetnou se tedy jako první s přesilou soupeře. Tím se zvyšuje hrozba ztráty mnoha 

mužů a oslabení celé armády. Čím blíže je cíl, tím bezpečnější je útočit a tím více mužů 

se vrátí. Navíc bez znalosti prostředí nelze vést pochod do bitvy. (Sun-tzu, Minford, 

2002) 

Sun Tzu (Sun-tzu, Mindford, 2002) také připomíná, že důležité je nespoléhat se na to, 

že nepřítel nebude útočit, ale na vlastní připravenost na útok. Při samotném pochodu do 

boje je nutné si všímat, co dělá soupeř, jak se mění okolí, a co tyto změny mohou 



27 
 

znamenat. Armáda se může dostat na různé druhy terénů a je generálova povinnost tyto 

terény předem nastudovat a přizpůsobit jim taktiku boje. Důležité je také správné 

načasování útoku, například při útoku ohněm je vhodné období v momentě, kdy je 

horké počasí a sucho.  

Sun Tzu (Sun-tzu, Mindford, 2002) neopomíná také důležitost špionů, kteří přinášejí 

důležité informace a podle nich jsou právě špioni nejblíže k velitelům, neboť na základě 

jejich informací se následně uskutečňuje celá strategie. Cizí špioni, kteří přichází 

zjišťovat informace o nás, pak musí být velmi dobře uvítání a naklonění na naši stranu, 

aby mohli následně fungovat jako dvojití agenti. Jsou velmi cenní, protože jejich 

zásluhou lze odhalit další cizí špiony v domácím táboře. Špioni jsou klíčovým bodem 

boje, protože spolehlivé a dostatečné informace poskytují hlavní zdroj vítězství.  

Téměř všechny výše zmíněné přístupy lze aplikovat v obchodním světě a jejich využití 

může přispět firmě k dosažení svých cílů a k vítězství v konkurenčních střetech. 

Použijeme-li učení Sun Tzu při podnikové praxi, získáme několik rad, kterými je dobré 

se řídit, aby podnik dosáhl vítězství. V první řadě platí stejně jako ve válce, že nejlepší 

vítězství je vítězství bez boje, protože přináší nejnižší náklady a způsobí nejmenší 

škody. Při konkurenčním střetu by měla jít firma pouze v případě, že si je předem jistá 

svým vítězstvím, toho lze dosáhnout pouze dokonalým poznáním svých vlastních 

předností a slabin, ale také poznáním konkurenta.  

Pokud se firma rozhodne jít do střetu s konkurencí, pak si musí být jistá svým 

vítězstvím a dosáhnout ho v co nejkratším čase. Zároveň je třeba zabezpečit si 

nenapadnutelnost vlastní obranné strategie. Toho všeho lze dosáhnout plánováním 

s dostatečnými informacemi, je nutné zvolit vhodný čas a místo, a zajistit, aby byl pro 

konkurenta náš útok nečekaný a nestihl na něj včas správně zareagovat.  

Učení Sun Tzu je možné pozorovat také v současně využívaných postupech vedení 

střetu, jejich hlavní zákonitosti popisuje Bartes (2011). První zákonitost se zabývá 

optimálním soustředěním sil, přičemž je nutné se zaměřit na slabá místa protivníka při 

využití vlastních předností. Druhá zákonitost pojednává o tom, jak důležitý je moment 

překvapení. Třetí zákonitost říká, že je třeba vhodně zvolit místo střetu, aby mohla 

útočící firma využít vlastních silných stránek. Čtvrtá zákonitost se týká zajištění 

bezproblémové komunikace mezi řídícími a ostatními pracovníky. Pátá zákonitost řeší 
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sladění cílů strategie a prostředků k jejich dosažení. Poslední zákonitost říká: „Pomocí 

operativních změn lze získat značné výhody, přičemž je důležité obměňovat nejen 

technické prostředky, ale paralelně i způsob vedení boje“ (Bartes, 2011, s. 19) 

Pro dosažení správné konkurenční strategie je třeba splnit všechny zákonitosti, proto 

budou dále podrobně popsány.  

3.4.2 Optimální soustředění sil  

První zákonitost vychází z toho, že zkoumaná firma má v něčem oproti konkurentovi 

výhodu. Tuto výhodu je pak třeba umět optimálně využít a udeřit s ní na slabé místo 

konkurenta. Nejdříve je tedy nutné poznat konkurentovu sílu i vlastní schopnosti a 

přednosti. Každá úspěšná firma je schopná obstát na trhu mezi konkurencí a to 

znamená, že někde má tedy zdroj konkurenční výhody. Znalost těchto informací o sobě 

samém i o konkurentovi je nezbytné pro další postup při konkurenčním střetu. (Bartes, 

2008) 

Poznání vlastních i konkurentových silných a slabých stránek  

Pro poznání silných a slabých stránek lze využít několika metod, přičemž každá může 

přinést jiné, avšak stejně důležité informace. Velmi vhodným způsobem pro nalezení 

zdroje konkurenční výhody je hodnotový řetězec. (Bartes, 2008) 

Analýza hodnotového řetězce poskytuje zjištění, „jak přispívají aktivity organizace 

k její konkurenční výhodě“ (Košťan, Šuleř, 2002, s. 52). Košťan a Šuleř (2002) 

rozdělují aktivity podniku na pět hlavních oblastí: vstupní logistiku, výrobní proces, 

výstupní logistiku, marketing a prodej, služby. Dále rozlišují další čtyři podpůrné 

činnosti: obstaravatelskou činnost, technologický rozvoj, řízení lidských zdrojů a 

infrastrukturu. Každý podnik vykonává jiné činnosti z hodnotového řetězce, vždy 

v závislosti na konkrétní náplni činnosti a na organizaci. Pro zjištění konkurenční 

výhody je nutné každou tuto činnost poznat a prozkoumat, zjistit ve které z nich spočívá 

hlavní konkurenční výhoda a dobře poznat také celý systém fungování podniku.  

Další metodou pro rozpoznání silných a slabých stránek je metoda SWOT. Tato metoda 

pojednává o slabých a silných stránkách, nových příležitostech a hrozbách (Strenghts, 

Weaknesses, Opportunities, Threats – odtud SWOT) (McGrath, Bates, 2015). Bartes 

(2008) však doplňuje, že při používání SWOT metody je nejdříve nutné identifikovat 
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problém, který je třeba zvládnout (například aby byla například využita příležitost nebo 

eliminován nedostatek). Následně je třeba navrhnout řešení daného problému, jde tedy o 

to, že SWOT metoda neposkytne pouze přehled silných a slabých stránek, příležitostí a 

hrozeb, ale také poskytne cesty, jak udržet konkurenční výhodu a odstranit aktuální 

slabé stránky firmy. Při sestavování matice SWOT je třeba si uvědomit, „že silná 

stránka je předností pouze tehdy, když podniku poskytuje výhodu oproti konkurenci. 

Obdobně příležitost je skutečnou příležitostí pouze v případě, že podnik má dostatečné 

schopnosti, odhodlání a zdroje, aby ji mohl proměnit v konkurenční výhodu.“ 

(McGrath, Bates, 2015, s. 186). 

Pro odhalení silných a slabých stránek je možné využít také matice růstu – podílu 

(BCG) (Bartes, 2011). Košťan a Šuleř (2002) popisují, jak tuto analýzu využít; jde o 

vztah růstu odvětví a relativní podíl na trhu. Právě tyto ukazatele představují matici o 

čtyřech kvadrantech, kde v prvním se nacházejí tzv. dojné krávy, které mají vysoký 

podíl na trhu, ale růst trhu je již nízký nebo žádný. Ve druhém kvadrantu se nacházejí 

psi, což jsou produkty, které mají nízký tržní podíl a nízký růst trhu. Třetí kvadrant patří 

hvězdám, které mohou firmě přinést v budoucnosti vysoké zisky (až se stanou dojnými 

krávami a nebudou vyžadovat tolik investicí). Produkty, které jsou označované jako 

hvězdy, mají relativně vysoký tržní podíl a trh poměrně rychle roste. Poslední kvadrant 

s nízkým tržním podílem, ale na rychle rostoucím trhu, patří otazníkům. Manažeři musí 

učinit těžké rozhodnutí, zda do těchto produktů investovat vyšší finanční prostředky a 

riskovat neúspěch. Zároveň je však možnost, že se z těchto otazníků stanou hvězdy a 

budou velkým příslibem pro budoucí působení firmy na trhu.  

Bartes (2011) zmiňuje také další metody, pomocí kterých lze zjistit silné a slabé 

stránky. Mezi nimi je metoda SAP, s jejíž pomocí lze zhodnotit všechny klíčové 

faktory. Další je matice atraktivity oboru – pozice firmy, ta pracuje s tím, jak je 

konkrétní obor atraktivní a jaký tržní podíl v tomto oboru zkoumaná firma má. 

Zajímavým způsobem pro zjištění informací o konkurentovi je průzkum bojem, kdy 

firma fingovaně zaútočí na konkrétní místo konkurenční firmy a pomocí tohoto útoku 

zjišťuje, jak konkurenční firma reaguje. Firmě to poskytne důležité informace o obranné 

strategii konkurenta a o intenzitě jeho reakce, může také odhalit slabá místa v obraně.  
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Ohrožení naší a konkurentovy firmy v určitém období nám může poskytnout analýza 

zranitelnosti. Bartes (2011) popisuje použití této metody, přičemž prvním krokem je 

identifikace klíčových faktorů zranitelnosti, jsou to tedy faktory, které by mohly 

zapříčinit vážnou krizi firmy. Dalším krokem je zjištění, které vlivy mohou působit na 

dominantní faktory tak, že zvýší či sníží potencionální rizika firmy. Pak se vypracuje 

katastrofický scénář, který by mohl vzniknout v případě negativního působení 

dominantních faktorů. Následně se musí určit pravděpodobnost, že k tomuto scénáři 

dojde. Nakonec se musí vypracovat možné reakce firmy na uskutečnění některého 

katastrofického scénáře.  

Podle Sedláčkové a Buchty (2006, s. 97) „znalost faktorů, ve kterých je podnik 

konkurenčně silný anebo naopak slabý, je pro formulaci strategie velmi důležitá.“ 

Do procesu poznávání konkurenta patří také již výše zmíněná analýza konkurenta podle 

Portera (1994).  

Jak řekl mistr Sun-tzu (Sun-tzu, Mindford, 2002, s. 19): „Poznej nepřítele, poznej sám 

sebe, a o vítězství nebude nikdy pochyb, ani ve sto bitvách.“ 

Rozpoznání „ducha a dynamiky“ konkurenčního střetu 

Tuto oblast soustředění sil definuje Bartes (2011) jako rozpoznání, co pohání 

konkurenta a jaké jsou jeho cíle. Jde o zjištění, jak intenzivní reakci může firma 

očekávat při podniknutí kroků pro získání konkurentova tržního podílu. Pro firmu je 

důležité poznat, za jakých podmínek a jak velkou reakci může od soupeře očekávat. 

„Ducha strategie“ definuje Bartes (2011, s. 45) jako „vnitřní sílu, který této strategii 

určuje její nebezpečnost pro konkurenční firmy, účinnost v marketingovém prostředí, 

umožňuje její další vývoj a použitelnost v různých situacích, apod.“ 

Sedláčková a Buchta (2006) hovoří o odhadu relativní konkurenční síly. Pro stanovení 

tohoto odhadu je pak zapotřebí nejdříve identifikovat klíčové faktory úspěchu a 

následuje posoudit, zda jsou v těchto oblastech konkurenti silnější nebo slabší. Dále je 

třeba odhadnout, zda se uplatňovanou strategií pozice na trhu spíše zlepší či zhorší.  

Převzetí strategické iniciativy 

Tento pojem v sobě skrývá aktivní účast při působení na trhu, a to jak zahájení vlastního 

útoku (dříve než konkurence), tak i vyčkávání na útok konkurenta a poté jeho 
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předstižení. Ve své podstatě jde o nutnost nabídnout nové produkty zákazníkům i za 

cenu, že vlastní i konkurenční produkty starší povahy tím zastarají. (Bartes, 2011) 

Podniky jsou si vědomy nutnosti inovací, ale zároveň jsou také ze zkušenosti seznámeni 

s tím, že nové produkty jsou nepředvídatelné a jsou s nimi spojena také značná rizika. 

Proto často inovace probíhají jen na úrovní přidání funkcí ke stávajícímu produktu nebo 

jeho modifikací. (Tomek, Vávrová, 2009) 

Aby byla firma schopná převzít strategickou iniciativu, potřebuje mít včasné a 

spolehlivé informace o konkurenci. Právě to je úkolem konkurenčního zpravodajství 

(Competitive Intelligence). Competitive Intelligence je samostatný informační systém, 

jehož úkolem je shromažďovat a poskytovat informace o konkurenci, které jsou 

relevantní pro rozhodování vrcholného managementu. (Bartes, 2012) 

Zásluhou těchto informací pak může firma identifikovat, kdy konkurent podniká útok a 

kdy bude nejlepší zasáhnout.  

„Prosadit na trhu se mohou jen ti, kdo umí přicházet na trh s lepším řešením“ (Tomek, 

Vávrová, 2009, s. 64) 

Schopnost vedení útoku 

Bartes (2011) říká, že vést samotný útok je nezbytné pro vítězství, nelze spoléhat na to, 

že konkurenti budou nečinní. Útok pak Bartes (2011) rozděluje na čtyři fáze: 

Při fázi před vstupem probíhají analýzy, rozvoj potřebných technologií, připravuje se 

celý proces zahájení vstupu. V této fázi se také rozhoduje, zda firma bude útočit nebo 

nebude.  

Druhá fáze je fáze vlastního vstupu, přichází investice k získání podílu na trhu a firma 

získává potřebné zdroje.  

Fáze dalších postupných kroků se rozvíjí dlouhodobá cílová strategie, může se 

například rozšířit sortiment apod. 

Ve fázi po vstupu se firma stará o udržení získaného podílu, brání jej před konkurenty a 

upevňuje své podstavení.  

Dále Bartes (2011) popisuje několik možných strategií útoku, výběr správné strategie 

pak závisí na firemních schopnostech, konkurentových nedostatcích a dalších 
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okolnostech. Samotná taktika vedení útoku pak také musí vycházet z poznání sebe sama 

i nepřítele.  

Druhý strategický sled 

Při problematice optimálního soustředění sil se nesmí zapomenout na vlastní obranu, 

který má za cíl minimalizovat pravděpodobnost útoku konkurenta, odklonění 

případných útoků či zajistit, aby útoky nebyly tak nebezpečné. (Bartes, 2011)  

Z obranných strategií pak Bartes (2011) představuje odrazení vyzyvatele a reakci na 

útok: 

Odrazení vyzyvatele, kdy je třeba perfektně poznat nejvíce nebezpečné soupeře a 

předvídat jejich útok. Následně je třeba využít nejlepší možné taktiky útoku, je také 

doporučeno najít spojence pro obranu.  

Druhou obrannou strategií je reakce na útok, která musí být především rychlá. To je 

opět úkolem útvaru Competitive Intelligence, aby poskytoval včasné informace o útoku 

konkurenta a firma tak mohla reagovat co nejrychleji.  

3.4.3 Moment překvapení 

Sun-tzu (Sun-tzu, Minford, 2002) vyzývá k útoku v momentě, kdy vás soupeř 

neočekává, když není připraven.  

Právě to je podstata momentu překvapení. Jde o to, aby konkurenční firma neznala 

záměry naší firmy, ani naši strategii. To se týká i obranné strategie, ani tuto nesmí 

konkurent znát a očekávat. (Bartes 2011) 

Při ochraně informací musíme podle Bartese (2008) počítat s existencí průmyslové 

špionáže, neboť v prostředí, kde obchodní tajemství firmy skrývá možnost dosažení 

lepších výsledků než konkurence, je průmyslovou špionáž nemožné zcela vyhladit.  

Předčasná informace podle Sun Tzu (Sun-tzu, Minford, 2002) přináší moudrým 

panovníkům a generálům úspěch a umožňuje jim podniknout správné kroky. To platí 

také ve světě obchodu, proto je zájmem každé takové informace před svými konkurenty 

bránit.  

Preventivní přístup je podle Bartese (2011) základ pro úspěšné utajení činnosti. Firma 

tedy musí podniknout určitá opatření, vždy v závislosti na konkrétní organizaci a 
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konkrétní činnosti, jejichž záměrem je zajistit bezpečnost proti cizímu průzkumu uvnitř 

firmy.  

Obchodní tajemství je definováno v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 504: 

„Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných 

obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž 

vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení.“ 

Zvolení správného okamžiku útoku je klíčovým faktorem úspěchu. Jestli firma dokáže 

vybrat vhodný moment pro zahájení vstupu, závisí z velké části na schopnosti firmy 

monitorovat konkurenty a trh a situaci správně vyhodnotit. (Bartes, 2011)  

Za účelem dosažení momentu překvapení je také možné využít dezinformace. Tento 

pojem vysvětluje Bartes (2011, s. 69), jako „účelovou (falešnou, klamnou, případně i 

pravdivou) informaci, která cíleně směřuje k ovlivňování určité skupiny lidí, většinou 

TOP managementu konkurenční firmy tak, aby tato strana jednala ve prospěch naší 

firmy“. 

Z toho vyplývá, že použitím dezinformace můžeme dostat konkurenci do pozice, kdy 

bude vhodné na ni zaútočit. Zároveň můžeme pomocí dezinformace získat přehled o její 

strategii (vypustíme-li mylnou informaci, která spustí obrannou reakci konkurenta). 

Stejně tak je třeba být na pozoru získání nějaké informace o konkurentovi a vzít v potaz 

možnost, že jde o mylnou informaci vypuštěnou samotným konkurentem za účelem 

ovlivnit naše další kroky.  

3.4.4 Místo střetu 

Mistr Sun-tzu radí být první na místě střetu a na nepřítele čekat. Tedy objevit na místě, 

kam teprve konkurent směřuje a bude si muset pospíšit, aby nás dohonil. Doporučuje 

zvolit místo blízké a nám dobře známé. (Sun-tzu, Minford, 2002) 

Správně zvolené místo střetu podle Bartese (2011) musí vyhovovat požadavkům na 

uplatnění druhého strategického sledu, místo musí být vhodné pro uplatnění vlastních 

předností a zasáhnutí konkurentových slabých stránek, musí umožnit rozpoznání ducha 

a dynamiky boje i v průběhu samotného střetu.  

Může jít o místa, které poskytují výrazné konkurenční výhody nebo místa, která nepřítel 

ignoruje. (Bartes, 2011) 
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3.4.5 Komunikace mezi vojevůdcem a jednotkami 

Tato zákonitost zdůrazňuje potřebu informaci při rozhodovacím procesu, při vedení 

konkurenčního střetu i při využívání obranné strategie. Bartes (2011) považuje za velmi 

důležité, aby toky informací byly oboustranné. Je podle něj nutné správně identifikovat 

informace, které vojevůdce i jednotky potřebují a zjistit jejich zdroje. Dále je třeba 

zajistit, aby tyto informace měla firma k dispozici včas. Pro správnou komunikaci je 

tedy nezbytné, aby měla firma funkční útvar Competitive Intelligence, ať už v jakékoli 

formě.  

3.4.6 Sladění prostředků a cílů strategie 

Úspěšný konkurenční střet by měl být zakončen vítězstvím a toto vítězství by mělo vést 

k plnění stanovených firemních cílů (Bartes, 2011). Z toho vyplývá, že konkurenční 

střet a forma, jakým je veden by měly být v souladu s podnikovými záměry. Jinak 

řečeno, je nezbytné sladit způsob a strategii konkurenčního boje se stanovenými cíli.  

Bartes (2011) uvádí mnoho různých konkurenčních strategií, zvolení správné strategie 

pak být v souladu se všemi zákonitostmi, pro různé firmy budou tedy vhodné různé 

strategie.  

Výše již byly popsány obecné strategie dle Portera. Mezi další zajímavé strategie patří 

například strategie „Být nejprvnější a nejmaximálnější“. V tomto případě je zájmem 

podnikatele dosáhnout vedoucí pozice na novém trhu. Za další zajímavou strategii 

považuji strategii respektování reality zákazníka, při které podnikatel akceptuje fakt, že 

realita, jak ji vnímá zákazník, je pro zákazníka klíčová a je pro něj samotným 

produktem. Konkrétní produkt musí odpovídat konkrétním požadavkům a aktuální 

situaci zákazníka, jinak je pro něj nevyhovující. (Bartes, 2011) 

3.4.7 Změny způsobu vedení střetu 

Poslední zákonitost vedení střetu je neméně důležitá než všechny předchozí. Při 

způsobech vedení střetu lze podle Bartese (2011) nalézt dva základní extrémy. 

V prvním případě strategii vůbec neměnit, což lze realizovat pouze v případě, že si 

konkurent s touto strategií neumí poradit. Pokud však soupeř zvládne zareagovat, je 
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zapotřebí strategii neustále měnit a upravovat, což konkurentovi nedá možnost 

rozpoznat naše budoucí kroky a nezvládne se účinně bránit.  

Aby firma zvládla rychle a správně změnit útočnou strategii, je podle Bartese (2011) 

nutné především poznat strategii konkurenční firmy a její sílu, což umožní předpovědět 

další budoucí kroky soupeře. Pro další útok pak musí firma vybrat další postup tak, aby 

využil aktuální situaci. Pro tento útok také musí zvolit správné místo a okamžik.  

Doz a Kosonen (2011) zdůrazňují, jak je důležité, aby konkurenční strategie firmy byla 

dynamická. Jako příklad úspěchu s dynamickou strategií uvádějí firmu Nokia, které se 

v devadesátých letech podařilo správně odhadnout vývoj trhu s mobilními telefony. 

Zásluhou lepší strategické vnímavosti tak firma Nokia oproti svým konkurentům 

pohlížela na mobilní telefony jako na spotřební (a módní) zboží. Zatímco konkurenti se 

stále soustředili pouze na funkci mobilních telefonů jako prostředek pro pracovní účely, 

Nokia jako první objevila nové trhy a nové segmenty, čehož mohla využít k zisku.  

Právě Doz a Kosonen (2011) také zmiňují, že v současné době digitalizace a globalizace 

nelze stanovit vizi a strategii a pak už jen touto strategií dosahovat cíle. Naopak je 

zapotřebí neustále strategii měnit a přizpůsobovat novým okolnostem.  

Podle Doze a Kosonena (2011, s. 21) jsou tři hlavní klíčové dimenze strategické 

agilnosti: 

- „Strategická vnímavost (jak ve smyslu ostrosti vnímání, tak i hloubky uvědomění 

a pozornosti) 

- Jednotné kolektivní zapojení (schopnost týmu vrcholového vedení přijímat 

odvážná rozhodnutí – a to velice rychle, a aniž by sám zabředával do 

mocenských tahanic, do prosazování dílčích zájmů některých členů vrcholového 

týmu na úkor jeho jiných členů). 

- Pružnost zdrojů (vnitřní schopnost rekonfigurovat podnikatelské systémy a 

rychle přeskupovat zdroje).“  

3.5  Shrnutí  

Po prostudování teorie o konkurenčních střetech a strategii pro jejich úspěšné zvládnutí 

lze konstatovat, že nejlepší vítězství, je vítězství bez boje. Je tedy nejlepší mít 

dostatečně propracovanou konkurenční strategii, která tato snadná vítězství umožní. 



36 
 

Tržní prostředí se velmi podobá bitevnímu poli. Stejně jako dlouhá vleklá válka přináší 

více škod než užitku pro všechny strany, tak i dlouhý přímý střet je pro firmy 

nevýhodný. Pro zvolení účinného způsobu, jak zvítězit nad konkurencí, je nutné nejprve 

perfektně poznat vlastní přednosti a nedostatky a také konkurenta. Jakmile má firma 

všechny tyto potřebné informace, je nutné dbát na ochranu informací, aby mohl být 

využit moment překvapení. Pro dosažení vítězství je nutné zvolit správné místo a čas 

pro soupeření. V průběhu celého procesu a v podstatě neustále je nutné dbát na dobrou 

komunikaci mezi manažery a ostatními pracovníky. Strategie je cesta k dosažení 

zvoleného cíle, firma se musí postarat, aby byly cíle i prostředky k jejich dosažení 

v souladu. Neméně důležitá je schopnost firmy změnit strategii v případě, že konkurent 

odhalí její směr a zvládne na ni zareagovat.  

Při návrhu konkurenční strategie firmy je tedy respektovat všechny zákonitosti a pokusit 

se vzít si ponaučení z filozofie Sun Tzu a inspirovat se strategií modrého oceánu, která 

poskytuje prostor pro vítězství bez nebezpečného přímého střetu.  
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4. Analýza současného stavu 

4.1  Představení firmy 

Zkoumaná firma X má právní formu společnost s ručením omezením, společnost má 

tedy několik společníků a jednatele. Předmětem její činnosti jsou výroba, obchod a 

služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (Veřejný rejstřík a sbírka 

listin). Podle údajů v Živnostenském rejstříku podnikání jsou dále specifikovány 

činnosti firmy jako koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a osvětlování a 

ozvučování kulturních a společenských akcí.  

Společnost na trhu působí již více než 15 let a za dobu své existence si prošla několika 

zajímavými změnami ve vlastnické struktuře. Poslední taková změna se firmy dotkla 

v roce 2014.  

Evropské komise (2015) určila ve své Uživatelské příručce k definici malých a 

středních podniků kritéria, podle kterých lze podnik označit jako mikropodnik, malý 

podnik nebo střední podnik. Podle této definice firma X, s.r.o. spadá těsně do skupiny 

malých podniků (je na hraně s mikropodnikem).  

Činnosti, jež firma vykonává, jsou dle členění ekonomických činnosti dle CZ-NACE 

mají čísla 90020, 471 a 93290. Jde o „podpůrné činnosti pro scénická umění, 

maloobchod v nespecializovaných prodejnách a ostatní zábavní činnosti j.n.“ (Výpis 

z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES).  

Firma se zabývá převážně službami, v případě maloobchodu jde pouze o okrajovou 

činnost. Z těchto informací je tedy možné již přiblížit prostředí, v němž se firma 

pohybuje. Jde nejvíce o oblast umění, kultury a různých představení a společenských 

akcí. Právě tento trh bude dále analyzován, ale stále jde o velmi široký pohled. Pro 

správnou analýzu je třeba chápat, že tento trh je možné dále rozdělit například podle 

jednotlivých typů akcí, ať už jde o koncerty a festivaly, vážnou hudbu, divadelní 

představení, sportovní akce a firemní a VIP večírky apod. Je důležité si rozdíly 

v jednotlivých segmentech uvědomovat, neboť zákazníci v každém segmentu mohou 

mít zcela odlišné představy a požadavky o poskytnutých službách. Další segmenty, 

které je třeba odlišit, jsou státní instituce, firmy a domácnosti. Jako příklad lze uvést 

rodinnou oslavu. Jde bezesporu o společenskou akci a lze předpokládat, že i zde budou 
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mít pořadatelé nějaké požadavky, které buď zvládnou uspokojit vlastními silami, nebo 

si zaplatí specializovanou firmu, která to udělá za mě. V těchto případech je však nutno 

počítat s velmi omezeným rozpočtem. 

Firma X s.r.o. dokáže poskytnout službu všem výše zmíněným zákazníkům a zabezpečit 

různé akce. Její sortiment a zkušenosti nabízí možnost splnit požadavky i více 

náročných klientů, avšak podnik umí nabídnout také levnější varianty pro 

nízkorozpočtové akce. Stále je však kvalita na prvním místě. Společnost se prezentuje 

značkovými technologiemi a také zkušeným a schopným personálem.  

Firma prošla od svého založení vývojem. Z prvotních úspěchů se postupně firma 

rozrůstala, disponovala větším množstvím technologií a dokázala realizovat velké 

zakázky pro významné klienty. Tento rozvojový trend si udržela po prvních přibližně 

osm let. V tomto období se firma stala jedním z hlavních hráčů na tuzemském trhu. 

V důsledku rychlého rozvoje technologií a konkurence se růstový trend na pár let 

zastavil, avšak v současnosti je možné již sledovat opět pozitivní růst. Firma mimo 

svého vlastního širokého sortimentu služeb nabízí také řešení na klíč, kdy je schopna 

zajistit kompletní technické řešení pro všechny akce. 

Podnik, který bude v následujících stránkách analyzován, a pro něhož bude hledána 

optimální konkurenční strategie, je tedy malý podnik, který nabízí pronájem technologií 

potřebných k ozvučení, osvětlení, videoprojekcí a poskytuje celkovou technickou 

podporu včetně služeb pro nejrůznější nejen kulturní akce. Tato společnost je na trhu již 

více než patnáct let a svým zákazníkům nabízí kvalitní služby přizpůsobené 

individuálním požadavkům každého klienta. 

4.2  Podmínky 

4.2.1 Konkurenční okolí 

V odvětví, ve kterém firma X podniká, je možné sledovat velmi intenzivní konkurenci. 

Je třeba pochopit, že konkurenci musí firma X vnímat z různých perspektiv. V první 

řadě je to množství konkurenčních firem, nebo třeba i drobných živnostníků, kteří 

vlastní dostatečné množství techniky k zajištění menších až středních akcí.  
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Do konkurence se řadí živnostníci a firmy různých velikostí. Tento obor poskytuje 

uplatnění pro malého podnikatele i velkou společnost, správné využívání konkurenčních 

výhod a zvolení správné konkurenční strategie jsou podstatnými faktory úspěchu. Na 

trhu technické podpory eventů můžeme rozeznat několik zásadních segmentů. V první 

řadě je třeba rozdělit zakázky dle velikostí, neboť u různě velkých zakázek je třeba 

pracovat s jinou strategií pro zvýšení šance získání nové zakázky. Členit segmenty 

můžeme také podle typu zajišťovaných akcí, může jít o konference, výstavy, televizní 

pořady a show, koncerty, festivaly a koncertní turné, oslavy a mnoho dalších, záleží na 

každé firmě, zda se bude chtít zabývat převážně konkrétním typem akcí nebo bude 

nabízet své služby pro širší okruh možných odběratelů. Důraznějším zaměřením na 

určitý segment a odpovídající propagací těchto realizací se může firma stát výrazným 

hráčem v tomto segmentu a může být vyhledávaným dodavatelem pro určitý typ akcí. 

Zákazník má při zájmu o služby, které poskytuje firma X, možnost vybrat si z velkého 

množství poskytovatelů. Výběr začíná od velkých firem, které zajišťují mnoho zakázek 

denně přes střední firmy, které mají pár zakázek týdně až po živnostníky, jež tvoří 

významnou součást trhu. Firmy tedy vnímají rozdělení konkurence do několika skupin 

podle velikosti. Odhadnout velikost konkurenta, co do počtů lidí, techniky i možnosti 

logistiky je pro firmu klíčové při výběru konkurenční strategie, neboť může předvídat, 

do kterých akcí by mohl některý konkurent zasáhnout. V případě malých zakázek je 

největším konkurentem malá firma nebo živnostník, protože umí zákazníkovi nabídnout 

nižší cenu za realizaci. Je to z důvodu toho, že má nižší mzdové a skladovací náklady a 

nižší náklady na provoz. Navíc velké firmy často o získání malých zakázek nejeví velký 

zájem. 

4.2.2 Technologie a pracovníci 

Poskytovatelé služeb technického zajištění se často snaží odlišit od své konkurence 

používanou technologií, tuto značku sami propagují a snaží se, aby byla co nejvíce 

žádaná klienty. Nabízet více různých značek velkých zvukových aparátů by bylo velmi 

neefektivní pro firmu, neboť jednotlivé součásti aparátu by nebyly kompatibilní a pro 

firmu by to znamenalo komplikované rozdělování techniky mezi akce. Zároveň 

rozšíření nabídky aparátu či světel představuje velmi rozsáhlou investici a je pro firmu 

žádoucí, aby nové aparáty byly zaměnitelné a kompatibilní s technikou, kterou již mají 
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k dispozici. Proto opravdu vzniká situace, že proti sobě stojí konkurenti s technologiemi 

různých značek. 

Nejlépe se pronajímá technika známých a žádaných značek, v této oblasti se firma X 

v posledních letech zlepšila a nabízí techniku, která má více šancí v konkurenci obstát. 

V současné době je firma s nabízenou technikou konkurenceschopná a svoji strategii 

staví na kvalitě poskytovaných služeb, individuálnímu přístupu k zákazníkům a 

profesionálním přístupu. Samozřejmostí každé větší firmy v tomto oboru jsou potřebné 

certifikace techniky, pravidelná údržba a revize a potřebná školení pro pracovníky. 

Všechny aparáty a technologie, které používají významní poskytovatelé v tomto 

odvětví, mají špičkovou kvalitu a jde tedy spíše o jejich vnímání zákazníky – image 

značky. Volba vhodné značky při prvotním nákupu může být klíčová, ačkoli při prvních 

nákupech mnohdy firma ani netuší, jak moc se v budoucnu bude rozrůstat. Jak již bylo 

řečeno, významní dodavatelé v tomto odvětví nabízejí kvalitní technologie a známé 

osvědčené značky, neboť musí plnit požadavky klientů a účinkujících – většinou 

základním požadavkem bývá technika od nejznámějších značek. Pokud v odvětví někdo 

nabízí méně kvalitní a neznámou technologii, může jít sice o velmi levnější variantu 

realizace, ovšem pro klienty často nezajímavou z důvodu spolehlivosti, bezpečnosti. 

Ačkoli technologie a využívaná zařízení jsou důležitou součástí nabídky, neméně 

významné jsou také služby zahrnující instalaci, demontáž a obsluhu. Pro úspěšnou 

firmu v tomto oboru je naprosto nezbytné mít k dispozici tým profesionálů se 

zkušenostmi a také dostatek nováčků, kteří jsou ochotni se učit novým věcem a 

rozšiřovat své schopnosti. Konkurenční výhodou pak může být především spolupráce 

s odborníky, kteří mají ve svém oboru vybudovanou dobrou pověst, pokud se firmě daří 

držet dobré obchodní styky s těmito lidmi a je schopna tyto odborníky získat pro své 

zakázky, může mít při vyjednávání s klientem velkou výhodu oproti konkurenci.  

4.2.3 Vliv referencí 

V těchto případech byla ovšem řeč o stávajících klientech firmy, kdy už každý z těchto 

klientů má svůj kontakt na konkrétní osobu, na kterou se může obrátit v případě zájmu o 

realizaci nové zakázky, při konzultaci ohledně právě připravované akce či kvůli 

připomínkám k již uskutečněným zakázkám. Důležitým bodem je také zpracovávání 
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poptávek od nových klientů, jakým způsobem dosáhnout toho, že se z poptávky stane 

objednávka a následně třeba i dlouhodobá spolupráce. Mnoho poptávek od nových 

zákazníků chodí na základě referencí, což je pro firmu velmi dobrá výhoda a je třeba 

takové zákazníky o kvalitě našich služeb přesvědčit. Je to také důkazem, že reference 

v tomto oboru velmi dobře fungují a mohou být významným zdrojem nových zakázek, 

ovšem mohou firmě také uškodit v případě šíření špatných referencí. Vzhledem 

k vysoké kvalitě služeb a velmi individuálnímu přístupu však těmto problémům firma 

nemusí čelit, reference jsou pro firmu kladným faktorem.  

Firma X nemá vyhraněný typ akcí a zajišťuje různé eventy. Pro reference a marketing 

volí ve větší míře koncerty, turné a vystoupení různých umělců. Marketingová strategie 

firmy je neúplná a není dostatečně nápomocná dalšímu rozvoji a plnění stanovených 

cílů.   

4.2.4 Vnitřní podmínky 

Firma X má dobré podmínky pro plnění svých cílů. Oporou pro firmu může být 

spolupráce s mateřskou a dalšími partnerskými společnostmi, toto partnerství se 

v současné době rozvíjí a poskytuje firmě nové možnosti. Tato spolupráce se stala 

nedílnou součástí konkurenční strategie, využívá se i u obranné strategie, protože 

v případě nového ohrožení ze strany konkurenta může firma využít kooperace s těmito 

společnosti a tím rozšířit nabízený sortiment či přizpůsobit zákazníkovým potřebám. 

Zákazníkovi tím poskytne komplexnější služby, v případě spojení více konkurentů 

může klientům nabídnout stejné podmínky jako konkurence a touto cestou se opět 

dostat do hry.  

Vedení firmy má podporu od majitelů při realizaci firemní strategie. Každoročně jsou 

schváleny vysoké investice, což poskytuje firmě dobré podmínky pro další rozvoj a 

plnění stanovených cílů. Navíc o tom, do čeho investovat, rozhodují především vedoucí 

pracovníci firmy po konzultaci s techniky a obchodníky. Majitelé pak investice pouze 

schvalují, vedení i obchodníci tedy mají největší možnost ovlivnit směr investic. 

Tým obchodníků tvoří zkušení a loajální pracovníci, kteří udržují mnoho důležitých 

kontaktů a jsou schopni sehnat důležité zakázky. Podmínky v oblasti obchodu jsou tedy 

pro firmu velmi příznivé. Vedení se především v posledních měsících musí potýkat se 
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stížnostmi ze stran technického týmu. Nespokojenost techniků znamená pro firmu 

hrozbu, že o některé důležité odborníky přijde.  

Prostředí firmy je výrazně ovlivněno mateřskou a dalšími partnerskými společnosti – ve 

většině případů kladně. Zásluhou nové pevné spolupráce má firma X výjimečnou 

možnost opřít se o partnerské podniky v případě, že nějaký konkurent učiní krok, který 

by ji ohrozil. Stejně tak bude oporou pro partnerské firmy, pokud by se dostaly do 

ohrožení ze strany konkurentů. V takovém případě se firmy pevněji spojí a na akce 

budou svým klientům nabízet rozšířený sortiment o produkty, které nabízí právě 

partnerská firma. Tím se firma stane silnějším hráčem na trhu a odrazí konkurentovy 

pokusy o získání jejího podílu na trhu.  

Při dosahování svých cílů se firma v současné nemůže opřít o úspěšný marketing, neboť 

v posledních letech nebyla příliš efektivně realizována žádná marketingová strategie. 

Pro dosažení stanovených cílů by však marketing mohl být pro firmu velmi prospěšný, 

protože prostřednictvím marketingu může podnik podpořit produkt na trhu a přinést 

důležité informace klientům. Nastane-li situace, kdy současný konkurent začne útočit na 

tržní podíl firmy X, může být vhodný marketing a komunikace s klienty velmi důležitá, 

obzvlášť v případě přistoupení k obranné strategii firmy, kdy se rozhodne využít užší 

spolupráce s partnerskými firmami.  

4.3  Současný stav konkurenční strategie 

4.3.1 Spolupráce s některými konkurenty 

V tomto oboru není výjimkou, že spolu konkurenti namísto soupeření spolupracují, také 

firma X provádí několik zakázek formou subdodávky. Vzájemná spolupráce bývá 

prospěšná pro obě spolupracující firmy, neboť firma, která zakázku získá, ji může 

úspěšně zrealizovat. Pro firmu, která poskytne subdodávku, je přínosem možnost 

podílet se na zakázce a tím vytížit dostupnou techniku. Může se jednat o drobný 

pronájem k doplnění chybějící techniky realizátorovi zakázky, případně může jít o 

rozsáhlejší spolupráci, kdy například firma X zrealizuje část zakázky, kterou by jinak 

konkurent zrealizovat neuměl či by pro to neměl dostatečné kapacity. Může nastat také 

situace, kdy dva konkurenti společně mají dostatečné kapacity k zabezpečení akce, 

ovšem jednotlivě, právě vzhledem k omezeným kapacitám, by toho nebyli schopni. 
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V takovém případě je schopnost spolupráce s konkurencí klíčová a je velmi prospěšná 

pro obě firmy, neboť jim umožní plně využít své kapacity. S touto formou spolupráce 

umí firma X pracovat velmi dobře a několik konkurentů považuje spíše za partnery a 

zákazníky. Udržování těchto vztahů je tedy důležitou součástí strategie firmy. Podobně 

funguje také spolupráce s mateřskou společností a dalšími sesterskými firmami, 

zásluhou čehož má firma X mnoho možností realizovat i zakázky, ke kterým by se za 

normálních okolností nedostala. Toto spojení je také atraktivní pro zákazníky, neboť se 

tím významně rozšíří sortiment nabízených služeb.  

4.3.2 Získávání zakázek 

Při získávání velké zakázky musí firma počítat s tím, že zájem o získání této zakázky 

budou mít především velcí konkurenti v odvětví. Mnozí konkurenti nabízí nižší ceny, 

protože vzhledem k realizaci velkého množství zakázek jsou schopni ušetřit některé 

provozní a logistické náklady, a rozložit je do více objednávek. Pro získání malých a 

středních zakázek je hlavní výhodou především poloha konkrétní firmy, a to z důvodu 

nákladů na dopravu. Například pokud se společenská akce menšího rozsahu koná 

v Praze, konkurenční výhodu mají firmy z Prahy, protože jsou schopni dopravit 

techniku na místo s minimálními náklady. Do velké zakázky v řádu několika stovek 

tisíc se lépe vejdou i vyšší náklady na dopravu, případně je možné část dopravy uhradit 

z výnosů za pronájem. U malých a středních zakázek může doprava významnou část 

ceny a není příliš prostoru pro případné slevy. Taková nabídka není pro klienta většinou 

zajímavá a zvolí dodavatele, který má pobočku blíže místu konání a může tedy 

nabídnout lepší cenu. Pro přímé drobné pronájmy techniky je pak poloha firmy ještě 

větší výhodou (či nevýhodou). V největších městech je mnoho příležitostí k oslovení 

zákazníků, ale také tam je mnohem větší konkurence. Firma X si je těchto okolností 

vědoma a v současné době se plánuje přesun skladu do většího města – jedním z důvodů 

je také širší okruh zákazníků.  

4.3.3 Zpracovávání zakázek 

Firma X si je vědoma svých možností, ví, co je její předností a co může nabídnout 

zákazníkům lépe než konkurence. Pro její působení na trhu je klíčový individuální 

přístup k zákazníkům. Obchod firmy funguje na principu několika obchodníků, kteří 
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mají na starosti své klienty. S jejich pomocí své kontakty rozvíjejí a rozšiřují tak 

možnost působení pro firmu. Každý obchodník se svým klientům věnuje a požadavky 

na jejich zakázky vyřizuje individuálně. Ve srovnání s velkými konkurenty může firma 

X lépe vyřešit netypické požadavky zákazníků. V momentě, kdy je již nějaká zakázka 

ve fázi přípravy, se stává velmi zřídka, že by se klient rozhodl využít konkurence.  

Firma X však naráží také na problém, že každý obchodník má velké množství klientů, 

právě s ohledem na velmi úzkou spolupráci mezi klienty a obchodníky bývá někdy doba 

odezvy na poptávku delší než u konkurence. To může být v některých případech 

rozhodující a je nutné upravit systém správy klientů a zpracovávání zakázek, a to 

způsobem, aby byla zachována konkurenční výhoda úzké spolupráce klient-obchodník, 

ale zároveň aby obchodníci byli schopni pružně a dostatečně rychle reagovat na 

poptávky klientů. 

Při zpracovávání nabídky by bylo dobré přehodnotit, zda při velkých poptávkách by 

neměla být uplatněna množstevní sleva pro zvýšení šance, že za poptávkou bude 

následovat objednávka. Navíc pokud přijde poptávka od nového zákazníka, je třeba 

předpokládat, že tento zákazník požádal o nabídku také konkurenční firmy. Je nutné 

nastavit takovou cenovou strategii, aby nakonec zákazník zvolil pro realizaci zakázky 

právě firmu X. Je momentálně diskutovanou otázkou, jakým způsobem tyto zákazníky 

co nejlépe oslovit. Nelze nastavit příliš nízké ceny, protože by je klient považoval za 

automatické při každé další zakázce, čímž by si firma sama podrážela ceny. Nejlepší je 

zaujmout klienta správnými a kreativními vizuálními náhledy finálního řešení. Pokud 

bude dostatečně nadšený pro náš návrh řešení, bude jistě ochotnější zaplatit 

odpovídající částku za realizaci. 

Při dlouhodobé spolupráci pořád platí zásada, že každý zákazník vyžaduje individuální 

přístup. Například spolehliví zákazníci, kteří přináší firmě velkou část obratu a zisku 

mají domluvené zvláštní slevy, při velmi vytížených termínech jsou jejich zakázky 

odbaveny přednostně. Jde o malou skupinu (přibližně pět) klíčových zákazníků. Tito 

zákazníci jsou však firmě oporou a jsou součástí obranné strategie firmy, protože právě 

tito klienti a vzájemná dlouhodobá spolupráce poskytuje firmě možnost bránit se a ustát 

konkurenční tlaky.   
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Blízké vztahy s klíčovými klienty jsou součástí strategie firmy při nové nebo rostoucí 

hrozbě ze strany konkurenta. Pokud soupeř podnikne kroky, na něž musí firma X 

reagovat obrannou strategií, prvním obranným systémem bude potvrzení a upevnění 

spolupráce s těmito klienty. Tito klienti jsou schopni firmě pomoci k dalším zakázkám, 

čímž se zmírní dopad útoku konkurenta a při jeho snaze o získání těchto klientů se může 

jevit jeho konkurenční strategie jako neúčinná.  

Další skupinkou jsou zákazníci, pro něž firma pravidelně každý rok realizuje jednu či 

dvě stejné zakázky. Těmto zákazníkům jsou drženy stejné ceny, zkušení obchodníci 

však zvládají každý rok klientovi úspěšně nabídnout větší množství dodávané technik, 

čímž se zvýší i cena a zisk pro firmu. Na základě dobrých zkušeností se tito zákazníci 

pravidelně vracejí, nechají si od obchodníků poradit a jsou ochotní do zakázek každým 

rokem investovat větší objem peněz. Tato kategorie zákazníků je pro firmu velmi 

důležitá a péče o takovéto zákazníky je někdy opomíjená. I to mohlo být v posledních 

letech příčinou toho, že se konkurence do některých těchto zakázek dostala a buď 

částečně, nebo zcela je převzala. Pro firmu je pak velmi obtížné se k těmto klientům 

vrátit. Opět byl problém, že firma X neměla včasné varování o konkurenčních záměrech 

zakázky převzít. 

Zvláštní přístup má firma X k několika marketingově významným akcím. Jedná se o 

akce, které jsou důležité pro firemní image a pro udržení pozice na trhu mezi 

konkurencí. V posledních letech bylo velkým tématem, jakým způsobem a za jakých 

okolností tyto zakázky realizovat. Jde většinou o realizačně náročné akce s mnoha 

externími náklady. Vysoká náročnost může vést až k tomu, že zakázka není zisková, 

přesto pro firmu může být stále zajímavá, neboť pomůže udržet pozici na trhu, přinést 

nové klienty a důležité reference. Zásluhou těchto akcí také mohou obchodníci získat 

nové kontakty pro další obchodní činnost. Tyto akce tedy nejsou kalkulovány dle 

běžných cenových podmínek. Ačkoli zde nejsou výrazné slevy, tak vzhledem 

k vysokým nákladům se akce pohybují ziskově na velmi nízké úrovni, vzácně také ve 

ztrátě. Přesto je důležité pro firmu tyto zakázky udržet. Cílem je dostat tyto zakázky na 

co nejvyšší možnou úroveň zisku a odrazit konkurenční nabídky. Firmě X se zatím daří 

při silné konkurenci obstát a tyto významné zakázky udržet. V současné době však 

nezvládá zvyšovat u těchto zakázek ceny a tím je dostat do kladných čísel.  
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Problém nastal v několika případech v posledních letech, kdy se klient velmi krátce 

před realizací zakázky rozhodl pro konkurenční nabídku. Pro firmu X je důležité odhalit 

příčiny, zjistit, jestli nějaký konkurent nepodnikl nové kroky, které jí unikly. Pak je 

případně nutné upravit konkurenční strategii tak, aby byla účinná proti nové 

konkurenční výhodě soupeře. V případě, že firma X ztratí zakázku tímto způsobem, 

znamená to pro ni také dodatečné náklady, neboť zakázka už je vyprojektovaná a 

nachystaná. Technika, která byla doposud zablokovaná na tuto zakázku, zůstává 

nevyužitá. Z toho vyplývá nutnost pro firmu X odhalit konkurentovy záměry dříve. 

V případě, že se nějaký konkurent rozhodne zvýšit svůj tržní podíl na úrok firmy X, je 

třeba zareagovat vhodnou konkurenční strategií. 

Ve většině těchto případů zakázky realizoval nakonec stejný konkurent, a to z důvodu 

širší spolupráce s klientem – pro klienta je daný konkurent zároveň odběratelem a 

dodavatelem. Znamená to, že si společně mohli dojednat vzájemně výhodné podmínky 

pro následující obchodní činnosti. Dalšími důvody byly výrazně nižší cenové nabídky 

od konkurence. Firma X musí mít funkční systém včasné výstrahy, aby dalším 

podobným situacím mohla předcházet. Pokud se nějaký konkurent rozhodne pro útok, 

firma X musí reagovat pružněji a rychleji – po několika dalších ztracených zakázkách 

může být příliš pozdě a konkurentovi se může povést získat část trhu na úkor firmy X. 

4.4  Sledování konkurence  

Firma musí disponovat dostatečně zajímavým a atraktivním sortimentem služeb a 

technologií, aby mohla soupeřit s konkurenčními nabídkami. Je třeba sledovat trendy na 

trhu a ve firmě neustále investovat. Techniku je nutné obnovovat – firma X má již 

vlastní zkušenosti s tím, co se stane, pokud se technika nechá příliš zastarat. Před 

několika lety se technika dobře prodávala, proto se firma na pár let zdržela od větších 

investic. Velmi rychle nastala situace, kdy se do popředí dostala konkurence – a to 

především z toho důvodu, že nabízela modernější technologie za podobné ceny. Pro 

firmu bylo velmi obtížné dostat se opět na zákaznicky přijatelnou úroveň a nyní se snaží 

již držet krok s konkurencí. Pro budoucnost však bude důležité s konkurencí nejen držet 

krok, ale ideálně být alespoň v některých oblastech napřed, neboť to znamená 

konkurenční výhodu, které lze využít při formulaci konkurenční strategie podniku.  
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Z toho vyplývá, že firma by měla dostatečně mapovat konkurenci, což se v současné 

době ve firmě neděje. Pro sledování konkurence firma nevyužívá žádného 

systematického postupu a podstatné informace se dozvídá pouze náhodně. V důsledku 

toho, že se tyto údaje nikam nezaznamenávají, se někdy stane, že firma nezvládne 

správně zareagovat na konkurentův krok. Soupeř tím získá konkurenční výhodu, které 

může poměrně dlouho využívat. Celkově také přehled o konkurenci, četnost, pobočky a 

podobné informace, které mohou být klíčové při vstupu a udržování pozice na trhu. 

Takové informace nejsou při získávání zakázky ve firmě nijak zaznamenávány a 

zpracovávány. Zásluhou těchto informací by přitom firma mohla lépe předvídat, kteří 

konkurenti budou usilovat o získání konkrétních zakázek.  

Informace o dřívějších neúspěšných pokusech o získání zakázek, technologiích 

používaných konkurentem, zakázkách realizovaných soupeřem – to jsou informace, 

které by mohli být pro firmu cenným zdrojem podkladů pro rozhodování. Především by 

se mohli obchodníci vyvarovat stejným omylům při opakovaném setkání se stejným 

konkurentem, když budou usilovat o zisk stejné zakázky. Navíc by firma z těchto 

zkušeností mohla získat náměty pro budoucí zlepšení, v současnosti se tyto zkušenosti 

(pozitivní i negativní) nijak systematicky nezaznamenávají, a to může vést 

k opakovaným nezdarům. 

Tyto informace o konkurentech dají firmě včasnou výstrahu v případě, že se konkurent 

rozhodne podniknout nějaké kroky, které mohou ohrozit pozici firmy X. Firma tedy 

bude mít prostor pro včasnou reakci a odvrácení hrozby.   

Hlavními požadavky na útvar CI ve firmě bude zpracovávání přehledu významných 

konkurentů, přehled by měl obsahovat především informace, kde jednotliví konkurenti 

nejčastěji působí a na jaké zakázky se nejvíce zaměřují. Je třeba sledovat, kdy nějaký 

konkurent získá významnou zakázku, která by mohla ovlivnit budoucí působení naší 

firmy a ohrozit naši pozici na trhu. Důležité budou informace o spolupráci konkurenta 

s nějakým zákazníkem naší firmy, pokud by se jejich spolupráce začala prohlubovat, 

může se stát, že zákazník od naší firmy odejde a začne poptávat realizaci zakázek 

konkurenta. Stejně tak je důležité zaznamenávat a sledovat situace, kdy dva či více 

konkurentů bude spolupracovat na zakázkách, protože pro naši firmu existuje hrozba, že 

se tito konkurenti spojí a ohrozí tím pozici firmy X. Stěžejní částí sledování konkurence 
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pak bude především přehled nabízených služeb a techniky – v případě, že konkurenční 

firma začne nabízet nějakou novou techniku na trhu, znamená to pro společnost X 

ohrožení a je třeba rychle zanalyzovat, zda zájem zákazníků o novou techniku neohrozí 

loajalitu k naší firmě. S tím také souvisí ochrana obchodního tajemství – v případě větší 

investice do nových technologií je důležité udržet tuto informaci v tajnosti do doby, než 

bude firma připravena nabídnout nový produkt zákazníkům, aby konkurence nemohla 

stejně rychle provést opatření – například koupi stejné či podobné technologie.  

Nezbytnou součástí tohoto sledování bude také vyhodnocování trendů, které je možné 

na trhu pozorovat. Pak se musí firma X zavčas těmto trendům přizpůsobit a nezůstat 

pozadu. Na základě zrealizovaných konkurentových zakázek může firma vysledovat, že 

se konkurent rozhodl zaměřit větší pozornost na náš hlavní segment trhu a je třeba si 

pohlídat, zda nemá v plánu pokrýt i zakázky, které doposud řešila firma X.   

4.5  Zhodnocení současného stavu 

Spolupráce s některými konkurenty je součástí konkurenční strategie firmy, neboť tímto 

způsobem mohou společně získávat informace o dalších nebezpečných konkurentech. 

Tito podnikatelé se navzájem příliš neohrožují a spolupráce je oboustranně výhodnější 

než soupeření na trhu. V případě význačné změny u některého konkurenta se může 

firma X spolehnout na spolupráci s vybranými konkurenty. Je i v jejich zájmu okamžitě 

snížit konkurenční výhodu, kterou svým postupem získala konkurenční firma. 

Společnými silami mohou nápor konkurenta odrazit.  

Důležitým bodem konkurenční strategie firmy je otázka, jakým způsobem umí firma 

podpořit nabízený produkt. Mimo vysokou kvalitu nabízené technologie (o což se však 

může opřít většina konkurenčních firem) se firma X soustředí na individuální přístup a 

představení produktu svým zákazníkům a na silný tým techniků a odborných 

pracovníků. Individuální přístup spočívá především v tom, že každý obchodník má na 

starosti své zákazníky, a zákazník má vždy konkrétní osobu, na kterou se může obrátit. 

Tím dostává firma lidskou tvář a pro zákazníka se stává přátelštější a vztahy mezi 

firmou a klienty jsou bližší.  

Důraz je tedy při konkurenční strategii kladen především na kvalitní návrh, individuální 

přístup a prezentaci nabídky, tak, aby byl zákazník dostatečně zaujatý a přesvědčený ke 
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spolupráci. Tato strategie je částečně úspěšná, protože pokud se podaří získat nové 

zákazníky tímto způsobem, tak většinou následuje dlouhodobá pravidelná spolupráce. 

Ovšem zákazníků, kteří se bez předchozích referencí či jiných zkušeností rozhodli 

obrátit na naši společnost s poptávkou, a následně tuto poptávku proměnili 

v objednávku, není mnoho. Do budoucna by bylo vhodné podpořit marketingové 

aktivity firmy, protože poptávek od nových potencionálních zákazníků (především 

mimo hlavní letní sezónu) není dostatek. 

Z výše zmíněného popisu vyplývá, že firma se soustřeďuje na strategii diferenciace. 

Dosáhnout prvenství v celkových nákladech v současné situaci není schopná, proto se 

rozhodla nabízet zákazníkům produkt, jež je přizpůsobený každému zájemci přímo na 

míru.   

Hlavním pilířem konkurenční strategie firmy X je spolupráce s partnerskými 

společnostmi (jedná se především o mateřskou společnost a její další dceřiné 

společnosti). Vzhledem k tomu, že firmy se vzájemně doplňují v oblasti nabízeného 

sortimentu, mohou v případě ohrožení využít spolupráce s partnerskými firmami a tím 

odrazit nápor ze strany konkurentů. Navíc společně mají partnerské společnosti lepší 

pokrytí v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Přestože v běžné situaci fungují a 

vystupují firmy samostatně, v případě ohrožení by bylo možné těsněji propojit 

jednotlivé obchodníky a tím poskytnout firmě obranu před ohrožením ze strany 

konkurence. Tato strategie funguje dobře a firmy se snaží společným úsilím udržet 

stabilní pozici všech jednotlivých firem. 

Příznivé podmínky v oblasti obchodního týmu a podpora partnerských firem vytváří 

firmě prostor pro plnění podnikových cílů. Těchto podmínek firma do jisté míry je 

schopna využívat, ale jsou tam velké rezervy. Například potenciál obchodního týmu 

není zcela využit, protože pracovníci jsou zahlceni povinnostmi a přidělení obchodních 

asistentů nebo rozšíření obchodního týmu by jim umožnilo oslovit více zákazníků.  

Velkým nedostatkem konkurenční strategie je především neexistence konkurenčního 

zpravodajství. Firma nepracuje s informacemi o konkurentech a nemá tedy možnost 

odhadnout kroky konkurenta a tím včas zareagovat. Neočekávané kroky konkurenta 

mohou zkomplikovat plnění stanovených cílů, navíc v důsledku neinformovanosti může 

být chybně použita konkurenční strategie firmy.  
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Firma má pár zákazníků, kteří sice netvoří většinu obratu firmy, ale přesto je firma 

považuje za klíčové klienty. Přes tyto klienty se firma dostává k dalším významnějším 

zakázkám, navíc tito zákazníci firmě poskytují stabilní a pravidelné příjmy. Tato malá 

skupinka zákazníků může firmě poskytnout značnou obranu při selhání konkurenční 

strategie tím, že firmě poskytnou dostatek zakázek (ať už oni sami či dají doporučení 

jiným). Navíc při snaze konkurenta o obsazení pozice firmy X jej odmítnou a zůstanou 

loajální k firmě X. Těmto klientům nabízí firma vzhledem k dlouhodobé spolupráci 

výhodné ceny a také přednostní vyřízení jejich požadavků.  

Součástí konkurenční strategie firmy je také skutečnost, že pokrývá více segmentů 

(především zásluhou spolupráce s partnerskými firmami). Ačkoli stěžejní zaměření se 

týká především technické podpory na koncertech, festivalech, plesech a podobných 

kulturních akcích, tak ve spolupráci s mateřskou firmou poskytuje také služby v oblasti 

konferencí, kongresů, sportovních akcí a firemních eventů. V případě nečekaného 

posílení konkurenta v některé oblasti zakázek má firma možnost zaměřit se dočasně na 

jiný segment, dokud nebude schopna správně zareagovat na konkurentův útok. 

V ideálním případě by samozřejmě firma měla konkurentovy útoky předvídat a být 

schopna reagovat okamžitě.  Zásluhou partnerských společností má firma alespoň 

možnost přemístit dočasně techniku na jiné místo a zaměřit se na příležitosti v této 

oblasti.  

4.6  Záměry firmy na následující 2-3 roky 

Porter (1994) hovoří o tom, že vypracování konkurenční strategie znamená určení zásad 

konkurování podniku, tato strategie by měla obsahovat také upřesnění, jaké by měly být 

cíle a další opatření nezbytná k dosažení těchto cílů. To tedy znamená, že konkurenční 

strategie by měla být v souladu se záměry firmy, a právě prostřednictvím strategie bude 

podnik těchto cílů dosahovat.  

Nejdříve tedy musí firma X určit své cíle a potom zvolit vhodnou konkurenční strategii 

i s ohledem na cíle, jichž chce dosáhnout. Hlavním záměrem firmy X pro nastávající 

roky je zvýšení obratu. To znamená, že firma má v úmyslu zvýšit počet zajišťovaných 

akcí a zároveň udržet či navyšovat objem jednotlivých akcí. V následujících letech má 

firma stanovený cíl zvýšení obratu postupně alespoň o 20 %, součástí tohoto cíle je, že 

zvýšení obratu bude trvalé. Ke splnění tohoto cíle je nutné získat nové zakázky a nové 
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klienty, současné klienty motivovat k větším nákupům a současně si nově získané 

zákazníky udržet i pro další spolupráci. Plnění tohoto cíle se bude muset v první řadě 

ujmout obchodní oddělení. Jeho úkolem bude přivést do firmy nové zákazníky, získat 

nové zakázky a samotná realizace zakázky musí proběhnout takovým způsobem, aby 

byl zákazník motivován k další spolupráci.   

Další záměr firmy, který souvisí s prvním cílem, je posílení pozice na trhu. Firma se – i 

zásluhou vyššího objemu zakázek – chce stát výraznějším hráčem na trhu a tím docílit 

vyšší stability firmy. Jejím cílem je, aby firma byla i při odlivu nějaké skupiny 

zákazníků stále stabilní a její pozice nebyla ohrožena. Je žádoucí získávat nové klienty 

s příslibem dlouhodobé spolupráce. K posílení pozice by mělo přispět také nové 

umístění skladu, které bude ve větším městě než doposud, a to tedy znamená více 

nových příležitostí, kterých by chtěla firma využívat. Vybudování silné pozice na 

novém místě je velkou výzvou pro následující roky.  

V souvislosti s předchozími cíli je důležité zmínit fakt, že vedení firmy v posledních 

letech velmi investovalo do techniky a v tomto trendu plánuje pokračovat i nadále. 

Investice by měly být v souladu s aktuálními plány firmy a měly by napomáhat k plnění 

podnikových cílů. Záměrem firmy je rozšířit a zmodernizovat část techniky. Mnoho 

nových technologií může být důležitou konkurenční výhodou a firma by s těmito 

skutečnostmi ráda pracovala. Pokud se pak naskytne možnost, měla by firma X 

získanou konkurenční výhodu také umět využít. Každá investice by měla souhlasit 

s firemními záměry a  konkurenční strategií. Při nákupech nových technologií je 

nezbytné sledovat nabídku konkurence. 

Důležitou součástí konkurenční strategie byla vždy u firmy X kvalita poskytovaných 

služeb. Tento bod strategie má v plánu firma udržet. Otázkou je, do jaké míry klientům 

záleží na kvalitě a v kolika případech rozhoduje především cena. Dobrá pověst firmy je 

však i z hlediska referencí klíčová a vedení firmy chce i nadále klást důraz hlavně na 

kvalitu a špičkovou technologii doplněnou o profesionální přístup a komplexní služby.  

Pro nadcházející roky si firma klade ještě jeden cíl. Jejím spíše interním cílem je stmelit 

současný tým lidí, podpořit nadšení a loajalitu k firmě a motivovat pracovníky ke 

zlepšování a dalšímu vzdělávání. S ohledem na hlavní cíl – vyšší obrat – má podnik 

v úmyslu získat nové pracovníky. Musí jít o loajální, flexibilní pracovníky, kteří budou 
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mít zájem pro firmu pracovat a sami sebe neustále zlepšovat. Pro zlepšení podmínek jak 

stávajících, tak nových pracovníků, je firma připravena poskytnout dostatek finančních 

prostředků ke zlepšení zázemí a motivace.  

Hlavní záměr firmy X pro následující roky – navýšení obratu – je propojen s dalšími 

dílčími cíli, jako je zlepšení pozice na trhu, udržení vysoké kvality služeb a upevnění a 

rozšíření týmu pracovníků. Pro dosažení těchto cílů je firma připravena investovat, tyto 

investice by měly odpovídat strategickým záměrům a konkurenční strategii.   

4.7  Sladění konkurenční strategie s firemními cíli 

S ohledem na firemní cíle potřebuje podnik dostatečně silnou konkurenční strategii, aby 

byla schopna se rozvíjet a zároveň obstát při růstu konkurence. Jak poznat, které zásady 

jsou správné a povedou k plnění záměrů firmy, a co je naopak nutné pozměnit? Prvním 

úkolem této práce bude nejdříve zmapovat situaci na trhu a poznat firmu, odhalit její 

silné a slabé stránky a zjistit, co může být firmě oporou, a s kterými nedostatky se firma 

musí potýkat.  

Pro splnění záměrů je nutné provést analýzu hlavního konkurenta. Získávání a 

pracování s informacemi o konkurenci je nezbytné pro stanovení správného postupu 

reagování na konkurenty. Bez těchto informací je firma více zranitelná, neboť může být 

konkurentem snáze zaskočena a tím mu přenechat volnou cestu k uplatnění jeho 

konkurenční výhody.  

S výsledky interní i externí analýzy a analýzy konkurenta se bude nadále pracovat a 

budou zohledněny při hodnocení současné konkurenční strategie. Cílem je porovnání 

současné strategie s analýzami a odhalení hlavních slabin konkurenční strategie. Jde o 

místa, kde je firma X nejzranitelnější a kde má konkurent dobrý prostor pro zahájení 

útoku. Na základě zjištěných slabých a silných stránek, budou vznikat návrhy na 

zlepšení současné strategie. 

Nová strategie by měla být v souladu s firemními cíli a jejím úkolem bude podpoření 

současného produktu na trhu, včasná výstraha před konkurentovým postupem a obranná 

strategie firmy.  

Základní otázka, která se bude prolínat celou prací, se týká úspěšného působení na trhu 

mezi konkurencí a zvolení správné konkurenční strategie k dosažení stanovených cílů.   
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Při navrhování lepšího způsobu konkurenčního boje pro firmu X je nejprve nutné 

zaměřit se na splnění první zákonitosti. Nejdříve tedy musíme poznat firmu X i její 

konkurenty.  

Pro zpracování návrhu řešení budou využity následující metody: 

Použitím Porterova modelu pěti konkurenčních sil zjistíme hrozby a příležitosti 

plynoucí z odvětví. Pro zjištění silných a slabých stránek bude využita koncepce 7S, 

pokud bude třeba, tak bude tato koncepce doplněna analýzou hodnotového řetězce. Dále 

budou identifikovány hrozby a příležitosti plynoucí z externího okolí pomocí PEST 

analýzy. Bude provedena také analýza konkurenta a na závěr použita SWOT metoda. 

Využitím těchto metod bude docíleno poznání firmy X i jejího konkurenta.  

Informace, které jsou využity při analýzách a nejsou ocitovány, byly poskytnuty firmou 

X.   

4.8  PEST analýza 

Politické vlivy 

Mezi politické vlivy, které by mohly ovlivnit konkurenční prostředí na trhu je zavedení 

EET. Vzhledem k větším objemům zakázek je naprostá většina hrazena bezhotovostně. 

Firmy, které mají hotovostní platby pouze velmi okrajově se mohou rozhodnout zrušit 

hotovostní platby a svým klientům nabízet pouze možnost platby převodem. To nemusí 

být pro všechny zákazníky příznivé a do výhody se pak dostanou firmy, které se 

rozhodnou hotovostní platby udržet (především firmy, které se také zaměřují na drobné 

pronájmy do domácností i firem a tím mají mnoho malých zakázek za drobné částky). 

Elektronická evidence tržeb je zaváděna z několika důvodů (Finanční správa 2016-

2018, etrzby.cz). Mimo jiné zavedením EET Finanční správa slibuje rovné podmínky na 

trhu, spravedlivý výběr daní a méně administrativy při daňových kontrolách.   

Podle webu www.etrzby.cz (Finanční správa 2016 – 2018) se zkoumaného odvětví týká 

třetí fáze zapojení do EET. Dříve bylo datum stanoveno na 1. března 2018, ale 

v důsledku toho, že část ustanovení § 37 zákona o evidenci tržeb byla zrušena a 

v současnosti se čeká na novelu zákona, zatím není znám datum začátku třetí fáze 

zapojení do EET. Pro firmy to znamená rozhodnutí. Vzhledem k velmi nízkému objemu 

hotovostních plateb (např. u firmy X, s.r.o. jde spíše o výjimky) je tu možnost 
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hotovostní platby zákazníkům vůbec nenabízet, a v takovém případě riskovat 

nezaplacení faktury s odloženou splatností či požadovat předem zaplacené zálohy. Pak 

zde ovšem je riziko, že o takové zákazníky firma přijde. Další možností je investovat 

drobnou částku do jednoduchého systému pro evidenci tržeb a počítat s rizikem, že 

náklady na tento systém se vrátí až za delší dobu. 

Mezi politické vlivy, které by mohly ovlivnit činnost zkoumaného odvětví, je nutné 

uvést také nová pravidla, které se týkají nočního klidu. Na webu Ministerstva vnitra 

České republiky uvádí Lucie Nováková (2017) informace k novým pravidlům. Od 1. 

října loňského roku je možné změnit dobu nočního klidu pouze formou obecně závazné 

vyhlášky. Zastupitelstvo tedy musí předem omezení nočního klidu schválit. Tato 

pravidla se také úzce dotýkají oboru podnikání zkoumané firmy, neboť většina zakázek 

v létě probíhá právě venku a mnohdy zahrnutí také dobu nočního klidu. To může 

znamenat ohrožení pro firmy, které se soustředí především na venkovní akce, naopak to 

může být příležitost pro firmy zabývající se přednostně konferencemi a podobnými 

akcemi, které se nemusejí potýkat s nočním klidem.  

Ekonomické vlivy 

Podle Českého statistického úřadu došlo v únoru 2018 k meziročnímu růstu průmyslové 

výroby o 2,7% (ČSÚ, 2018). Jedná se o signál, že se dobře daří českému průmyslu, což 

lze také brát jako pozitivní signál pro firmy působící v oblasti pronájmů audiovizuální 

techniky. Průmyslové firmy, kterým se daří, často pořádají různé společenské akce pro 

své partnery, zaměstnance nebo i širokou veřejnost. Stejně tak ve větší míře poskytují 

sponzorské a partnerské dary pro různé eventy a veřejné akce. V období krize se firmy 

uchylují pouze k menším akcím nebo dokonce podporování veřejných akcí přeruší.  

Pro firmy na trhu to znamená nové příležitosti a v období stabilní ekonomiky je vhodné 

se snažit zákazníkům při pořádání eventů nabídnout dodatečné služby a tím rozšířit 

stávající poptávku. Pokud se firmě podaří klienta dostatečně zaujmout, může ze zakázky 

malého rozsahu být i větší realizace. V podstatě si tedy firma dokáže vytvořit novou 

poptávku a tu následně využít bez rizika, že ji přebere konkurence.  

Sociální vlivy 

Podle Statistické ročenky České republiky (ČSÚ, 2017) je možné od roku 2008 možné 

pozorovat velmi pozitivní trend v růstu počtu návštěvníků festivalu. V České republice 
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jsou tedy festivaly oblíbené a počet návštěvníků byl v roce 2016 téměř trojnásobný 

oproti roku 2008. To je dobrá zpráva pro všechny konkurenty na trhu, neboť trh se 

rozvíjí a roste. Je důležité, kdo dokáže této příležitosti nejlépe využít a získat nově 

příchozí zákazníky. Jako příznivou situaci lze hodnotit také počet představení nebo 

koncertů v České republice, ačkoli v roce 2016 nastal mírný pokles, jak je možné vidět 

v grafu č. 2. 

 

Graf č. 1: Počet návštěvníků festivalů (v tis.) v ČR v letech 2008 – 2016 
Zdroj: vlastní zpracování, data ze Statistické ročenky České republiky – 2017, ČSÚ, www.czso.cz  
 

 
 
Graf č. 2: Počet představení nebo koncertů na území ČR v letech 2008 – 2016  
Zdroj: vlastní zpracování, data ze Statistické ročenky České republiky – 2017, ČSÚ, www.czso.cz  
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Technologické vlivy 

Při analýze technologických vlivů je třeba vzít na vědomí, že technika se neustále 

velkou rychlostí vyvíjí a každý výrobce přijde každý rok minimálně jednou s nějakou 

novinkou. Lawson (2014) popisuje v článku pro časopis Mix některé nejzajímavější 

technologie z roku 2014, které byly v tom roce představeny na každoročním veletrhu 

Prolight + Sound. Na oficiálním blogu Prolight + Sound (2018) lze najít spoustu 

informací o aktuálních ročnících. Je tam také psáno, že každý rok se na tomto veletrhu 

schází nejrůznější obchodní partneři z různých odvětví, aby shromáždili informace a 

představili největší novinky o technologickém vývoji a nových produktech.  

V tomto případě stojí firma vždy před rozhodnutím, zda bude do nové techniky 

investovat. Pokud se rozhodne neinvestovat, vystavuje se riziku, že konkurence 

zareaguje lépe a daná technika se může stát hitem trhu. Zároveň však v případě, že se 

rozhodne investovat velké množství finančních prostředků, vystavuje se riziku, že daná 

technika se nebude tak dobře prodávat, jak se čekalo. Obecně lze říci, že technologický 

rozvoj je pro firmy především velkou příležitostí uspět v daném oboru a nabídnout 

zákazníkům něco nového – velmi rozhoduje rychlost a správné načasování představení 

nové techniky. 

4.9  Analýza odvětví  

Zkoumané odvětví se týká pronájmu audiovizuální techniky včetně služeb. Celé odvětví 

se dá potom rozčlenit do menších segmentů, jako konference, výstavy, veřejné akce, 

firemní eventy, soukromé oslavy, show, koncerty a představení, sportovní akce a další. 

Ačkoli se některé firmy zaměřují pouze na určitý segment, většina firem, včetně firmy 

X, je schopna pokrýt potřeby všech segmentů.  

Nové firmy 

Nejdříve je třeba prozkoumat ohrožení ze strany nově vstupujících hráčů na trh. Pro 

vstup na trh pronájmů audiovizuální techniky jsou nevyhnutelné velmi vysoké investice. 

Aby byl podnik schopen zabezpečit alespoň základní požadavky klientů, musí nakoupit 

velké množství drahých zařízení a zabezpečit jejich servis a odborné techniky pro 

instalaci a demontáž. Vysoká finanční náročnost při vstupu je velkou překážkou pro 

nové konkurenty. Největší forma ohrožení ze strany nových soupeřů je v drobných 
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živnostnících, kteří mají nejprve tento obor jako koníček, následně se jim daří rozšiřovat 

svůj sortiment techniky, čímž se pro klienty stávají zajímavou volbou.  

Nový podnikatel bude obtížně hledat způsob diferenciace, protože jeho malé zkušenosti 

mu nedávají příliš prostor nabídnout klientům produkt, který by pro ně měl z nějakého 

důvodu větší hodnotu, než produkt konkurenta. 

Pokud se však najde podnikatel, který by na tento trh chtěl vstoupit a měl dostatečné 

prostředky pro vysoké počáteční investice, bude před ním ležet zásadní rozhodnutí, 

které může nadále ovlivnit jeho úspěch či neúspěch. Musí si zvolit značku zařízení, 

které bude používat a nabízet klientům. Může to být rozhodující faktor při zákazníkově 

volbě. Změna značky u již zavedené firmy může být velmi riskantní krok a zároveň také 

velmi nákladný, ovšem nová firma má v tomto ohledu určitou volnost. Jestliže se jí 

podaří trefit do aktuálních trendů na trhu, může být následně ohrožením pro současné 

hráče na trhu.  

Pokud však zhodnotíme celkovou hrozbu ze strany nových firem, nejde o podstatný 

problém, zejména z hlediska nutnosti vysokých investic a především proto, že bez 

zkušeností a profesionálních pracovníků je velmi těžké získat zákazníky na svoji stranu 

nebo vytvořit produkt, který by podnítil vznik nového segmentu a nových tržních 

příležitostí.  

Současná konkurence 

Na současném trhu je velmi intenzivní konkurence a konkurenční boje probíhají 

několika způsoby. Soupeření probíhá často na úrovni prostého snižování cen – vyhrává 

ten, který je schopný zabezpečit zakázku s nejnižšími náklady. Další způsob, jak 

zvítězit, je nabídnout klientovi nejlepší řešení, tedy trefit se do správné značky a 

způsobu realizace, zaujmout klienta účinným vyjednáváním a nabídkou na perfektní 

splnění jeho požadavků. To vyžaduje vysoké zaměření na klienty a kvalitu než na 

kvantitu. Tito klienti jsou však potom velmi loajální. Je možné soutěžit také 

prostřednictvím nabízeného zařízení, pokud se firmě podaří nabídnout jako první nebo 

v největším množství aktuálně nejžádanější techniku, může to pro ni znamenat velkou 

konkurenční výhodu. 

Konkurenčních firem je na trhu mnoho a jsou velmi vyrovnané, intenzita soupeření je 

tedy na velmi vysoké úrovni. V mnoha případech je soupeření nahrazeno spoluprací, 
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vznikají skupiny konkurentů, kteří namísto konkurenčního boje volí společné působení 

a tím se jim daří realizovat větší zakázky a získat více klientů. To však ještě více 

prohlubuje napětí mezi různými skupinami konkurentů.  

Další důvod pro vysokou intenzitu soupeření jsou pochopitelně vysoké skladovací 

náklady a mnoho peněz uložených v investicích do zařízení. Tím jsou tedy všichni 

účastníci na trhu nuceni snažit se o maximální vytížení své techniky a o každou zakázku 

a zákazníka má zájem více společností.   

Substituty 

Jediné, co lze považovat za substituty pronájmu audiovizuální techniky je koupě těchto 

zařízení. Avšak tato hrozba je vzhledem k velkým pořizovacím nákladům a vysokým 

nárokům na obsluhu a údržbu velmi nízká.  

Zákazníci 

Jak vyplývá z vysoké intenzity konkurenčního boje a také z nutnosti vytížit co nejvíce 

nakoupená zařízení, zákazníci mají poměrně vysokou vyjednávací sílu. Navíc v odvětví 

existují velmi důležití zákazníci (například pořadatelské agentury), kteří představují 

podstatnou část obratu a zisku na trhu. Tito zákazníci jsou velmi důležití pro každou 

firmu, a proto mají velký vyjednávací vliv. Také změna dodavatele audiovizuální 

techniky je pro zákazníka velmi jednoduché a v rámci konkurenčního boje také mnohdy 

přinese nižší ceny za pronájem. Tím se vliv odběratelů ještě zvyšuje.  

Dodavatelé 

Poslední z pěti konkurenčních sil jsou dodavatelé. Dvě nejdůležitější skupiny 

dodavatelů jsou zaprvé prodejci techniky a druhou skupinou jsou profesionálové, kteří 

provádí odbornou instalaci, demontáž, obsluhu a servis. Pro dodavatele zařízení se 

každá firma většího rozsahu, která se zabývá pronájmem, stává velmi důležitým 

zákazníkem. Společnost poskytující služby technického zajištění akcí nabízí nějaké 

konkrétní značky technologií svým zákazníkům, většinou se vždy zaměří především na 

jednu značku a od té se snaží nabídnout co nejširší sortiment. Mít více zásob od různých 

značek je pro firmy nezajímavé, protože jednotlivá zařízení nemusí být kompatibilní. 

Dodavatele těchto technologií mají menší množství zákazníků, kteří však odebírají 

velké objemy zboží. Vyjednávací síla těchto dodavatelů je tedy poměrně nízká.  
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Naopak dodavatelé odborných služeb mají velmi vysoký vyjednávací vliv, neboť jejich 

jméno může mít mnohdy velkou váhu. Navíc jejich znalosti a zkušenosti jsou pro firmy 

klíčové. Ti nejvíce zkušení profesionálové mají velmi vysoký vyjednávací vliv, navíc 

jich není příliš mnoho. Jejich vyjednávací vliv je vysoký a jejich případný odchod od 

firem znamená ohrožení pro tyto podniky.  

4.10  Analýza interního prostředí 

V současnosti je již analyzované externí prostředí, v němž se firma X nachází. Pro další 

postup při určování optimální konkurenční strategie je zapotřebí identifikovat klíčové 

přednosti a slabé stránky firmy. 

Strategie 

Firma X se soustřeďuje na využívání strategie diferenciace, a to především z toho 

důvodu, že v současném rozsahu svého podnikání neumí poskytnout služby levněji než 

konkurence (mnohdy ani není schopna nabídnout tak nízké ceny). Zaměřuje se tedy 

především na diferenciaci produktu, a to nadstandardním servisem. Vzhledem 

k menšímu objemu zakázek se důkladněji věnuje každému zákazníkovi a je schopna 

s nimi udržet bližší vztahy.  

Navíc firma X je oproti konkurenci velmi pružná, co se týče času zpracování zakázky, 

ale také samotné realizace. Tím získává konkurenční výhodu a prostředek, čím své 

zákazníky zaujmout a udržet. Na prvním místě je kvalita a stoprocentní splnění 

požadavků zákazníka. V dalším pořadí je teprve snižování nákladů. Zákazníci tedy 

získávají velmi individuální přístup a firma X se snaží vyhovět i nestandardním 

požadavkům. Její obchodníci disponují několikaletými zkušenostmi, proto můžou svým 

klientům nabídnout také spolehlivé rady a tipy na ideální technické zajištění dle rozsahu 

a typu akce.   

Přímým střetům s konkurencí se firma snaží vyhnout. V první fázi obranné strategie se 

firma snaží odradit konkurenty od přímých útoků, čehož se jí ve většině případů daří 

dosáhnout. Ovšem v těch zbylých se jí nedaří použít dostatečně účinnou obranu a 

důsledkem bývá ztráta zakázky nebo dokonce klienta. To bývá zapříčiněno bezesporu 

také pozdní informací o útoku konkurenta. Těmito přímými útoky je však konkurent 
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nucen nakonec realizovat zakázku za značně nevýhodných podmínek, což tedy 

dokazuje teorii Sun Tzu, že dlouhý přímý boj je nežádoucí pro obě strany.  

Při nutné reakci na útok má firma výhodu silných partnerů, jejichž zásluhou může 

realizovat ve stejné době ziskovější zakázky a navíc pokrýt řadu klíčových dodavatelů, 

čímž je konkurent nucen pokrýt zakázku, kterou získal za sníženou hodnotu (vzhledem 

k delšímu přímému konkurenčnímu boji bývá cena zakázky nakonec velmi nízká), 

s vyššími externími náklady.  

Jako neúčinnější a nejlepší obranná strategie se firmě osvědčila spolupráce s některými 

konkurenty, což také přináší silnější a jistější pozici na trhu. Tento způsob je prospěšný 

pro všechny, neboť i konkurenční partneři firmy X tak mohou odradit od útoku zbylé 

konkurenty.  

Firma X prochází v posledních letech velkými změnami a s tím také souvisí změna 

útočných strategií. Podnik hodně investuje do nákupu nových technologií, nejde však o 

nějaký útok na konkurenci, nýbrž dohnání konkurentů, protože velmi nízké investice 

několika posledních let dostaly firmu do situace, kdy byla velmi zaostalá v nabízeném 

sortimentu technologií. Jde tedy v podstatě o velmi opožděnou reakci na útok 

konkurentů, kteří se dostali na lepší pozice včasným a správným zakoupením 

modernějších technologií.  

Podnik X je ovlivněn vlastnickými změnami a novým vedením a v současnosti 

podstupuje velké změny také v oblasti informačních systémů a skladového 

hospodářství. Neměnný zatím zůstává obchod. Ačkoli firma věří, že nové změny ji 

poskytnou prostor pro zvýšení obratu a získání nových zákazníků, zatím nemusí čelit 

obranným reakcím konkurentů. Hlavním záměrem firmy je obsadit zatím volná místa na 

trhu a získat nové zákazníky, kteří přicházejí na trh a tyto zákazníky si udržet. Přímý 

střet není v současné době pro firmu žádoucí, neboť nemá dostatečně pevnou pozici a 

navíc není schopná a není v jejím zájmu bojovat o stávající poptávku výrazným 

snižováním cen.  

Současnou obrannou strategii lze považovat u firmy X, s.r.o. za slabou stránku, neboť se 

neumí bránit přímým útokům konkurenta. Ačkoli tyto útoky nejsou pro konkurenta 

příliš přínosné, ani to jej neodrazuje útoky podstupovat. Konkurenční strategie firmy má 

své mezery, ovšem v současnosti se daří získávat nové zakázky zásluhou této strategie. 
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Jde buď o nové zakázky, nebo o klienty, kteří byli konkurenty opomíjeni, či konkurent 

nevěnoval dostatečnou pozornost jejich spokojenosti.  

Struktura 

Nejprve je třeba prozkoumat strukturu firmy X. Podnik se skládá z několika menších 

útvarů, mezi první útvar patří obchod. V tomto útvaru jsou obchodníci, kteří se zabývají 

zpracováváním nabídek a získáváním zakázek. Jejich povinností je komunikace se 

zákazníkem od prvního kontaktu až do úplného vyřízení zakázky. Tito obchodníci pak 

mezi sebou sdílejí informace pro tvorbu obchodních plánů a také pro provozní 

plánování materiálů. Druhý útvar je administrativa, která v sobě zahrnuje účetnictví, 

administrativní podporu pro obchodníky a zajišťuje shromažďování všech informací – 

provozních, finančních i investičních. Tento útvar pak sdílí informace s provozním 

ředitelem a obchodním úsekem. Poskytuje také finanční výkazy a informace pro 

majitele. Třetím úsekem je sklad, jehož bezproblémový chod je pro firmu klíčový, 

neboť vzhledem k vysokým nárokům na vytíženost techniky je nutné zvládat skladové 

procesy v co nejrychlejším a nejpružnějším režimu. Součástí skladového úseku je také 

servisní technik, který odpovídá za funkčnost a kontrolu techniky před zakázkami. 

Poslední úsek je technický, který zahrnuje technické pracovníky, kteří se účastní 

realizace zakázek. Ti rovněž dostávají informace od obchodníků a realizaci zakázek pak 

připravují po technické stránce. Obchodníci a technici předávají informace skladu, který 

na základě jejich zakázek provádí přípravu a odbavení techniky na zakázku.  

Sdílení informací je klíčovým faktorem pro úspěšnou realizaci, na provozní úrovni i při 

dlouhodobém plánování se ve firmě vyskytuje problém při komunikaci a předávání 

informací, většinou se informace dostávají ke kompetentní osobě se zpožděním. To 

vyvolává další dodatečné náklady, které je třeba vynaložit, aby byla zakázka zvládnuta 

dle představ klienta. Toto lze považovat za slabou stránku firmy, neboť tím konkurence, 

která zvládá provozní plánování a sdílení informací efektivněji, může docílit nižších 

nákladů. Problém spočívá především ve vysoké vytíženosti obchodních manažerů. 

Vzhledem k velikosti firmy zastávají některé osoby funkce i ve dvou úsecích, což vede 

k přetížení pracovníků a tím také k chybám.  
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Jelikož jde o firmu s malým počtem pracovníků, je zde jediný hlavní nadřízený – 

provozní ředitel, který má na starosti řízení celé firmy. Druhým vedoucím pracovníkem 

je vedoucí skladu, který také podléhá provoznímu řediteli.  

Systémy řízení 

Systémy, které se ve firmě využívají, prochází v současné době velkou změnou. 

V poslední fázi se nachází rozsáhlá implementace nového informačního systému. 

V tomto případě jde o posun vpřed, nový informační systém už poskytuje přesnější a 

včasnější informace pro řízení podniku. Předchozí informační systém byl naprosto 

nedostatečný a podnik měl velké problémy zvládnout plánování zařízení především 

v období letní sezóny. První efekty z používání nového systému je již možné pozorovat 

a do budoucna je příslibem zlepšení plánování a umožnění většího vytížení techniky. 

V současné době však nelze informační systém považovat za silnou stránku, spíše 

probíhá proces eliminace slabé stránky. 

Komunikační systémy v návaznosti na analýzu struktury organizace lze označit za 

nedokonalé. V současné době se neustále pracuje na nalezení správné cesty pro sdílení 

informací a nastavení správných systémů, aktuálně je však komunikační systém třeba 

považovat za slabou stránku, protože v důsledku špatného fungování komunikačních 

toků dochází ke zvyšování nákladů.  

Styl manažerské práce 

Styl manažerské práce je ve firmě X velmi neformální, velkou zásluhu na tom má také 

firemní kultura. Přátelská a neformální atmosféra, všeobecné tykání napříč všemi 

partnerskými společnostmi odráží styl vedení. Manažeři zapojují do svých aktivit i nižší 

pracovníky, snaží se je podněcovat k vlastní iniciativě a při důležitých rozhodováních 

jsou brány v potaz názory širokého okruhu pracovníků. Stávající styl řízení však nelze 

považovat za konkurenční výhodu (ačkoli se zásluhou konzultace s více pracovníky 

nabízí více variant řešení problémů).  

Problémy jsou tedy většinou řešeny v širším okruhu lidí, ovšem i tento způsob má své 

nedostatky – často jsou prosazena neúspěšná rozhodnutí, nebo naopak je třeba, aby 

řídící pracovník rozhodl navzdory většině, což vede k neshodám v pracovním týmu. 

Pokud nepřijdou neshody, může být další problém, že při řešení dalšího rozhodnutí se 

již pracovníci zapojit nechtějí a ztrácí motivaci k vlastní iniciativě.  
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Spolupracovníci 

S již výše zmíněným neformálním řízením velmi úzce souvisí vztahy mezi 

spolupracovníky. Jde většinou o velmi přátelské vztahy, které s sebou přináší 

pohodovou pracovní atmosféru i ve vypjatých situacích. Vzájemná úzká spolupráce také 

probíhá na úrovni některých dodavatelů, což poskytuje firmě konkurenční výhodu, 

neboť na základě pevných vztahů mohou dodavatelé poskytnout výhodnější podmínky 

pro dodávky služeb a zboží než konkurentům. Dobré vztahy s sebou přináší také vyšší 

loajalitu klíčových pracovníků, což je velmi důležité pro udržení stabilního týmu.  

Motivace pracovníků je v současné době velmi podpořena ochotou majitelů pro nové 

investice. Pracovníci vidí posun kupředu a nové technologie jsou pro ně zajímavým 

stimulem z hlediska dalšího vzdělávání i zkušeností.  

Schopnosti 

S tím souvisí také zvyšování kvalifikace pracovníků. Většina techniků má velký zájem 

na dalším rozvoji svých schopností a rádi se účastní školení pro rozšíření svých znalostí. 

V týmu firmy X se najdou uznávaní profesionálové, kteří mohou podpořit dobré jméno 

firmy na trhu. Tím se stávají konkurenční výhodou – zásluhou jejich nadšení pro tento 

obor a loajality k firmě.  

Mezi důležité schopnosti firmy a velkou konkurenční výhodu patří především schopnost 

spolupráce a udržování dobrých vztahů s některými konkurenty. Společně pak mohou 

zákazníkům nabídnout širší sortiment a splnit více požadavků. Navíc se tím navýší 

jejich kapacity a jsou schopni společně realizovat více zakázek než každý odděleně. 

Právě schopnost spolupráce nejen mezi pracovníky firmy X, ale také s ostatními 

firmami, může být klíčovým faktorem úspěchu při boji proti zbylým konkurentům.  

Sdílené hodnoty 

Velká část klíčových pracovníků již ve firmě působí déle než dva roky, někteří dokonce 

od samého začátku. Pracovníky v organizaci spojuje především nadšení a zájem o daný 

obor. Jedná se o velmi důležitou součást fungování, v současnosti jsou tyto hodnoty 

podpořeny vlastníky, kteří mají zájem firmu rozšiřovat a investovat do nových 

technologií. Tuto oblast však nemůžeme považovat za silnou stránku (přestože 
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v případě nefunkčnosti by se jednalo o velmi výraznou slabinu), neboť v tomto odvětví 

nejde o nic výjimečného.  

Hodnotový řetězec 

Pro doplnění interní analýzy pomocí 7S použijeme také hodnotový řetězec. Zaměříme 

se pouze na činnosti, ve kterých se může skrývat konkurenční výhoda firmy X nebo 

naopak její nedostatek oproti soupeřům, pokud nebyly ještě zmíněny v analýze 7S.  

Vstupní operace, do kterých lze řadit především plánování techniky a rozdělování na 

zakázky, musíme považovat za slabou stránku firmy. Již výše jsou zmíněny důvody, jde 

především a nedokonalé sdílení informací mezi obchodníky a dalšími úseky firmy.  

V případě řízení výstupných operací je třeba zmínit, že v současné době probíhají velké 

změny skladového hospodářství, které může zajistit firmě zlepšení současného stavu. 

V současnosti však nelze v této činnosti hledat konkurenční výhodu, zatím není důvod 

se domnívat, že by nový systém umožňovat zpracovávat výstupní operace levněji a 

efektivněji než konkurence.  

Při samotné realizaci zakázek lze najít konkurenční výhodu především v pružnosti a 

rychlosti realizace. Firma je zvyklá využívat větší počet pracovníků pro rychlejší 

přípravu a realizaci samotné zakázky, což může také v některých případech přinést 

celkovou nižší cenu za služby. V rychlosti realizace lze hledat konkurenční výhodu, 

které je možné využít při získávání některých segmentů trhu.  

V marketingu a odbytu můžeme nalézt jak silnou, tak slabou stránku podniku. Pokud se 

podaří navázat kontakt přímo se zákazníkem, tak vzhledem k velmi individuálnímu 

přístupu a dobrému jednání s klientem, se stává jen velmi zřídka, že by firma X 

takového zákazníka ztratila. Výjimky samozřejmě existují, objevují se již dříve zmíněné 

přímé útoky od konkurentů, které podnik není schopen plně odrážet. Nicméně samotné 

jednání a diferenciaci služeb můžeme považovat za konkurenční výhodu oproti 

konkurentům, kteří mají velký objem zakázek a nedokážou věnovat tolik pozornosti 

každé z nich.  

Marketing se však týká i toho, že by měl přinést nové možnosti a oslovit zákazníky, 

kteří s firmou zatím neměli možnost spolupracovat. Přestože se firma v posledních 

měsících i v této oblastí snaží zlepšit, jsou zde zatím ve srovnání s konkurencí značné 



65 
 

nedostatky. Propagace některých značek technologií je nedostatečná a konkurence se 

pak dostává do lepší pozice, neboť používá pro zákazníka známé a spolehlivé zařízení. 

Velmi důležitým zdrojem nových zakázek bývají reference, kterých firma neumí 

dostatečně využít a získat tím důvěru širšího okruhu zákazníků.  

4.11  Konkurence 

Již jsme poznali odvětví, ve kterém firma X podniká, takže lze mít obecnou představu o 

konkurenci. Teď bude představen největší konkurent firmy X a následně bude třeba 

zanalyzovat jeho činnost, odhalit slabé a silné stránky. Cílem bude zjistit, jak je možné 

zlepšit konkurenční strategii. Firmě působí nejvíce potíží obstát na trhu vedle firmy K.  

4.11.1 Představení konkurenta 

Konkurent „K“ se nejčastěji pouští do přímého konkurenčního boje a nejvíce brání 

firmě X dosáhnout stanovených cílů. Stejně jako firma X, i firma K prošla v posledních 

letech změnou vlastnictví, v současnosti je plně pod kontrolou jediného společníka. 

Podle údajů z Veřejného rejstříku a Sbírky listin (Justice.cz, 2012-2015) měl konkurent 

K v roce 2016 přibližně o 35 % vyšší obrat než firma X. 

  

Graf č. 3: Vývoj rentability tržeb (v %) konkurenta „K“ v letech 2010-2016  
Zdroj: vlastní zpracování, data z Veřejného rejstříku a Sbírky listin (Justice.cz, 2012-2015) 

Přestože konkurent dosahuje vyššího obratu, jeho ziskovost není příliš vysoká. 

Rentabilita tržeb v daném roce byla pouze 0,2 %, což znamená pokles oproti roku 2015, 

kdy rentabilita tržeb dosahovala hodnoty 1,7%. (data z Veřejného rejstříku a Sbírky 

listin, Justice.cz, 2012-2015) 
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Konkurenční firma K působí mimo stejného trhu jako firma X, také na dalších trzích. 

Svým klientům nabízí navíc kompletní produkci, působí i v oblasti filmu a věnuje se 

také reklamě včetně grafických návrhů. Na trhu má své stabilní postavení a poměrně 

širokou klientelu. Na internetu se prezentuje mnoha zajímavými referencemi a 

rozmanitými realizacemi různých zakázek. (webové stránky konkurenta K) 

4.11.2 Analýza konkurenta dle Portera 

Budoucí cíle konkurenční firmy K se týkají získaní většího tržního podílu. Po 

vlastnických změnách došlo k výraznému snížení obratu a snahou všech vedoucích 

pracovníků tedy bude získat zpět co nejlepší postavení.  

Jejich cílem jsou konkrétní již existující poptávky, které získávají od konkurenčních 

firem i za cenu vyšších nákladů. Cílem je tyto segmenty získat a udržet a následně opět 

dostat do ziskových hodnot.  

Firma K má nadále v úmyslu soustředit se na širší okruh segmentů a poskytovat více 

rozmanitých služeb. Dříve pouze doplňkové činnosti teď staví na stejnou úroveň jako 

zajišťování techniky, čímž proniká do nových segmentů trhu a daří se jí oslovit stávající 

zákazníky jiným způsobem.  

Současná strategie 

Jak již bylo výše zmíněno, firma používá konkurenční strategii diferenciace – 

zákazníkům nabízí více komplexních služeb. Současně tak může využít toho, že někteří 

zákazníci velmi stojí o spolupráci na konkrétních zakázkách (z důvodu toho, že jiné 

firmy neumí dodat všechny služby). Konkurent K pak může využít vysoké vyjednávací 

síly vůči zákazníkům a získat od určitých zákazníků všechny pro něj zajímavé zakázky.  

Používá tedy v podstatě strategii zvýšení vyjednávací síly u zákazníků a tím získává 

unikátní postavení, na které se velmi těžko útočí ze strany ostatních konkurentů. Pro 

získávání ostatních zakázek pak většinou konkurent využívá prostého snižování ceny, 

což se pak projevuje negativně především na výši zisku. Rentabilita tržeb se pohybuje 

na velmi nízké úrovni a výkonová spotřeba je ve srovnání s výkony velmi vysoká (i 

v porovnání s firmou X). Jedná se o důležité zjištění pro firmu X, neboť konkurent 

K sice poskytuje výrazně nižší ceny, ovšem je již na hranici ziskovosti a nemá žádný 

manévrovací prostor.  
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Schopnosti konkurenta 

Konkurent má schopnost realizovat i velké zakázky, přestože s nimi nemá tolik 

zkušeností jako firma X. Umí zakázky pokrýt i z hlediska produkce, což může být pro 

mnohé zákazníky výhodné řešení. Konkurent má dostatečný rozsah techniky, aby se 

mohl pokusit získat zakázky konkurenčních firem.  

Jeho největší silnou stránkou je soustředění na širší okruh zákazníku a nabídka většího 

sortimentu služeb, než většina konkurence. Zároveň je však třeba si uvědomit, že tento 

faktor lze považovat i za slabou stránku v oblasti pronájmů a služeb audiovizuální 

techniky. Mimo pár klíčových zakázek není firma K věnovat tolik pozornosti 

technickému zajištění jako firmy, které se na to výhradně specializují.  

Je třeba si uvědomit, že ačkoli konkurent dosahuje vyššího celkového obratu, je v tomto 

čísle zahrnuty také dodatečné činnosti, které firma X neprovozuje. Dle odhadu bude 

podíl na trhu technického zabezpečení přibližně podobný u obou firem.  

Konkurentovou slabou stránkou může být méně zkušeností a odborných pracovníků pro 

působení v této konkrétní oblasti. Za slabou stránku lze také považovat jeho neochotu 

spolupracovat s ostatními firmami na trhu, což firma X naopak zvládá. Tím se jí dostává 

více nových příležitostí a navíc v podstatě znemožňuje konkurentovi K se k těmto 

zakázkám dostat.  

Silnou stránku konkurenta lze nalézt především v jeho sebevědomí, dobrém 

vystupování a skvělé orientací v zákazníkových potřebách mimo konkrétní obor. Tyto 

schopnosti jsou podpořeny také výbornou marketingovou prezentací firmy.  

Předpoklady 

Konkurent zná odvětví především z širšího úhlu, než firma X, která se soustřeďuje 

výhradně na odvětví technického zajištění. Konkurent vidí v odvětví více příležitostí, 

protože poskytuje více služeb, ovšem v důsledku toho mu mohou některé příležitosti 

uniknout.  

Firma K se spoléhá na své schopnosti a především těží z úzkých vztahů s některými 

zákazníky a pokládá tyto vztahy za nenapadnutelné. Konkurent vidí své neotřesitelné 

postavení právě v tom, že umí zákazníkům nabídnout komplexnější služby, které 

pokrývají více zákaznických potřeb. Svoje produkty považuje za kvalitní a dbá 
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především na své dobré jméno a reference. Konkurent spatřuje největší potenciál 

především v akcích, které jsou pro širokou veřejnost, čímž může prezentovat své 

schopnosti před více diváky. Méně se zaměřuje na soukromé či menší firemní akce, této 

oblasti se příliš nevěnuje.  

Z této analýzy je možné sestavit profil konkurentovy reakce (Porter, 1994). Je jím 

zodpovězení čtyř již výše zmíněných otázek. 

Je konkurent spokojen se svým současným postavením?  

Konkurent se považuje za silného hráče na trhu a vidí svou hlavní konkurenční výhodu 

v širší nabídce služeb. Zaměřuje se na konkrétní odvětví, jde mu především o veřejné 

akce, společenské události a koncertní představení. Mimo to umí poskytnout také služby 

pro film a reklamu. Se svým postavením na trhu je spokojený, ale do budoucna by chtěl 

zvýšit svůj obrat, hlavně využitím stávající poptávky na trhu a naklonění některých 

klientů na svoji stranu.  

Jaké pravděpodobné změny či strategické posuny konkurent udělá? 

Lze předpokládat, že konkurent se i nadále nebude vyhýbat přímým konkurenčním 

střetům, neboť z nich doposud vyšel relativně vítězně. Ovšem do těchto střetů se bude 

pouštět pouze v případě, kdy bude mít dostatečnou jistotu vítězství. Dá se očekávat, o 

které současné zákazníky firmy X bude usilovat a které zakázky bude chtít získat.  

Vzhledem ke snížení obratu v posledních letech lze očekávat konkurentův záměr svůj 

obrat opět zvýšit. Také se dá očekávat, že bude mít zájem dosáhnout větší ziskovosti a 

tudíž se bude snažit vyvarovat přílišnému snižování cen.  

V současnosti nejsou žádné známky budoucí spolupráce mezi konkurentem K a nějakou 

další konkurenční firmou.  

Kde je konkurent zranitelný? 

Zranitelnost konkurenta můžeme pozorovat především v nízké úrovni ziskovosti 

výkonů. Může být pro něj problém do budoucna investovat větší prostředky do nových 

technologií a tím se může stát zranitelnějším.  
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Konkurent už nemá příliš velký manévrovací prostor pro snižování nabídkových cen, je 

tedy možné jej tímto zaskočit. Pro něj to pak znamená buď zakázku udržet za cenu 

ztráty či nulového zisku, nebo ji přenechat konkurentům.  

Další konkurentova slabina je v přehlížení některých segmentů trhu, které mohou být 

velmi ziskové. Na těchto menších zakázkách je navíc možné vybudovat důležité 

strategické vztahy s významnými klienty.  

Za konkurentův nedostatek, na který je možné se zaměřit, lze považovat menší 

odbornost v technickém řešení. S tím souvisí méně zkušeností z této oblasti. Je to 

důsledek toho, že konkurent svou pozornost rozprostírá mezi více služeb pro zákazníky 

a některé speciální požadavky klientů pak není schopen splnit za tak nízkých nákladů, 

jako konkurenční firmy.  

Co by vyprovokovalo nejsilnější a nejefektivnější odvetu ze strany konkurenta?   

Konkurent K považuje za svoji největší přednost širokou nabídku služeb, které mnoho 

konkurentů neposkytuje. V případě, že by se některý konkurent rozhodl rozšířit své 

služby i za hranice nabídky firmy K, znamenalo by to jistě nejsilnější reakci konkurenta. 

Je to z důvodu, že by ho tím konkurenční firma připravovala o hlavní zdroj konkurenční 

výhody.  

Velmi silnou reakci konkurenta je třeba očekávat také v případě, že se někdo pokusí 

získat jeho stávající tržní podíl, způsobem získání některého jeho klíčového zákazníka.  

Firma K by se cítila nejvíce ohrožena v případě, že by se spojila konkurence z odvětví 

produkce s konkurencí z odvětví technického zajištění. Tím by byl ohrožen jeho hlavní 

zdroj konkurenční výhody.  

4.12  Metoda SWOT 

Formulujme klíčové faktory, které budeme zapracovávat do metody SWOT. Ze silných 

stránek to je: loajalita zákazníků v důsledku dobrého individuálního přístupu, schopnost 

spolupráce s partnerskými firmami i konkurencí, vysoká úroveň kvalifikace pracovníků. 

Mezi současné klíčové příležitosti musíme zařadit růst trhu, novou lokaci skladu a 

ochotu majitelů pro další investice. Slabé stránky, s nimiž se musí firma potýkat, jsou 

nedostatky při provozním plánování, slabá obranná strategie a méně nových technologií 
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oproti konkurenci. Ohrožení firmy plyne z intenzivního konkurenčního boje a vysokého 

tempa technologického pokroku.  

Tab. č. 1: Metoda SWOT 
S W 

Loajalita 
zákazníků 
 

Problém:  
Individuální přístup 
Řešení:  
Zaškolení nových obchodníků 
Rozšíření obchodního týmu 

Provozní 
plánování 

Problém: 
Vysoké náklady zakázky 
Řešení: 
Rozšíření obchodního týmu  
Zaškolení nových obchodníků  
Zlepšení sdílení informací 

Schopnost 
spolupráce 

Problém: 
Dobré vztahy s konkurencí 
Řešení: 
Vyhnout se přímým střetům  
Podporovat společnou realizaci 
zakázek 

Obranná 
strategie 

Problém: 
Ztráta zakázek 
Řešení: 
Zavedení útvaru CI  
Mapování konkurentů 
Připravenost na útok konkurenta 

Kvalifikovaní 
pracovníci 

Problém:  
Kvalita služeb 
Řešení: 
Podporovat školení a rozšíření 
vzdělávání  
Odborné kurzy 
Podpora dobrých vztahů mezi 
pracovníky 

Starší technika 

Problém:  
Vyšší náklady na údržbu 
Menší konkurenceschopnost 
Řešení: 
Pokračovat v investičním plánu  
Obnova techniky  
Zjištění trendů pro nové 
investice  
Mapování konkurentů 

O T 

Růst trhu 

Problém: 
Získání nových zakázek 
Řešení: 
Zavedení útvaru CI 
Vytipování nových zakázek 
Nabídnutí konkurenceschopných 
cen a individuálně 
vypracovaných návrhů na řešení  

Intenzivní 
konkurence 

Problém:  
Tlak na snižování cen 
Ztráta zakázek 
Řešení: 
Hledat nové trhy 
Vyhýbat se dlouhým přímým 
střetům 
Nedůležité neziskové zakázky 
přenechat konkurenci 

Nová lokace 

Problém: 
Získání nových klientů 
Řešení: 
Marketingová podpora na novém 
místě 
Získání informací o novém 
prostředí 
Oslovení volných klientů, kteří 
jsou přehlíženi konkurencí 
Rozšíření obchodního týmu 

Technologický 
pokrok 

Problém: 
Nedostatečný sortiment 
Řešení: 
Udržet vysokou míru investic 
Prodej staré techniky 
Zavedení útvaru CI 
Sledovat trendy na trhu 

Investice 

Problém:  
Nabízení nových produktů 
Řešení: 
Dbát na dostatečnou ziskovost 
Hodnocení efektivnosti investic 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5. Vlastní návrhy řešení 

5.1  Návrhy na zlepšení strategie 

Na základě předchozích analýz a metody SWOT, je nyní třeba stanovit konkrétní 

strategie pro dosažení cílů. Základní konkurenční strategii diferenciace je třeba 

ponechat, neboť z ní plynou některé konkurenční výhody. 

5.1.1 Rozšíření obchodního týmu 

Tato strategie vychází z nutnosti zachovat konkurenční výhodu firmy, a to udržení 

individuálního přístupu k zákazníkům, kdy obchodník je schopný věnovat se zakázce a 

komunikaci s klientem od samotného navázání kontaktu až po ukončení úspěšné 

realizace zakázky. Navíc i po skončení zakázky je třeba se klientům věnovat a udržovat 

s nimi dobré vztahy, aby měla firma X zajištěn přístup k dalším potencionálním 

zakázkám. Zároveň tím firma X podpoří využití příležitostí, které s sebou přináší růst 

trhu a nová lokace.  

Nejlepší způsob realizace této strategie bude rozšíření obchodního týmu z vlastních řad. 

Může jít o řadové techniky nebo jakékoli jiné pracovníky, kteří projeví ochotu a nadšení 

se učit a jednat s klienty. Pro hladký průběh je třeba nové obchodníky důkladně zaučit, 

ideálně aby si je vzal na starost vždy nějaký zkušený obchodník, který jej zasvětí do 

všech podrobností.  

Aby nebyly narušeny stávající důležité zakázky, nově zaškolovaní obchodníci budou 

nejdříve provádět podpůrné práce pro stávající obchodníky. Jakmile uzná zkušený 

obchodník, že je nováček připraven, dá mu na starosti menší zakázky. Na tyto realizace 

bude nejprve dohlížet a v případě potřeby bude připraven pomoci. Tímto postupem se 

obchodník propracuje postupně přes menší zakázky až k větším. Časem může 

obchodník předat nováčkovi část svých klientů, na které nemá dostatečné kapacity. Tím 

se také zlepší servis pro tyto zákazníky a může se tak podpořit jejich ochota k další 

spolupráci.  

Vzhledem k vysokým nárokům na odbornost není vhodné získávat nové obchodníky 

z externích zdrojů. Navíc získáváním nových obchodníků tímto způsobem by firma 

vyslala jasný signál o svých záměrech i konkurenci, což není žádoucí.  



72 
 

Za předpokladu, že se podaří úspěšně posílit obchodní tým, může firma zároveň 

odstranit svoji slabou stránku ohledně nepřesného plánování. Obchodníci budou mít 

větší prostor pro sdílení informací s ostatními úseky a bude zajištěna lepší plynulost. 

Navíc nové tváře mohou přijít s novými nápady na zlepšení situace.  

Aby byla změna pro konkurenci co nejméně zřetelná, bylo by vhodné nové obchodníky 

posílat nejdříve na menší nepříliš obsazené trhy, kde je prostor pro získání klientů. 

Může jít o menší jednorázové akce, často pořádané za účelem nějakých oslav. Tito 

klienti nejsou pravidelnými uživateli služeb technického zabezpečení a nemají zatím 

vytvořené žádné vazby na konkurenční firmy. Takové poptávky občas chodí i bez 

vynaložení přílišné snahy firmy. Současní obchodníci jsou většinou velmi vytíženi 

stávajícími klienty a nemají dostatečné kapacity pro úspěšné získání takových zakázek.  

5.1.2 Investice do nových technologií 

Tuto strategii musí firma začít realizovat velmi obezřetně. V současnosti probíhají 

rozsáhlé investice, nejde však o velký útok na konkurenci, spíš na pozdní reakci. 

V dlouhém období firma velmi málo investovala a konkurence je předstihla. Nyní se 

snaží zainventovat tak, aby se dostala na stejnou úroveň, což pochopitelně znamená také 

zachytit případné nové významné investice konkurentů a zareagovat na ně.  

Nákup nových zařízení umožní firmě pokrýt více zakázek a tím využít nových 

příležitostí na rostoucím trhu. Zásluhou plánovaných investic také může firma X 

předejít hrozbě rychlého rozvoje technologií, se kterým by neudržela krok. Správnými 

investicemi může tuto hrozbu proměnit v příležitost a nabídnout zákazníkům jako první 

nové technologie. Je však důležité sledovat trendy na trhu a požadavky zákazníků, aby 

se firma nedopustila chybné investice a tím neztratila důvěru majitelů a jejich vůli 

investovat.  

Velmi důležité bude načasování představení nových významných technologií. Je v první 

řadě nutné tuto informaci dostatečně dlouho utajit, aby konkurence neměla čas 

představit ji dříve. Dobré by bylo představit ji před hlavní sezónou, aby v ní mohla 

posloužit jako momentální konkurenční výhoda a získat tak maximum možných 

zakázek. Je nutné si uvědomit, že tato konkurenční výhoda je pouze dočasná, neboť 

vývoj technologií jde velmi rychle kupředu.  
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Právě uvedení nových produktů na trh je nezbytné podpořit dobrou marketingovou 

kampaní, aby se informace dostala ve správný čas k zákazníkům. Ideálně by tuto 

informaci měli získat zákazníci stejně rychle nebo dříve, než konkurence. Je tedy 

nesmírně důležité věnovat pozornost utajení konkrétních investičních záměrů. Správné 

zvolení místa pro představení produktu je rovněž nezbytnou součástí plánování, protože 

zájmem firmy X je, aby se jako první o novém produktu dozvěděli zákazníci, které 

považuje za potencionální zájemce o produkt.  

Nové investice pomohou k odstranění aktuální slabé stránky firmy X, jež momentálně 

disponuje průměrně starší technikou než konkurenční firmy.  

5.1.3 Útvar CI 

Ve firmě v současné době nefunguje žádný útvar konkurenčního zpravodajství. 

Hlavním nedostatkem je, že se nikde neshromažďují informace potřebné pro další 

rozhodování a pro případné odvrácení útoku konkurenta.  

Jelikož se nejedná o velkou firmu, tak samotný útvar nemusí mít speciální zaměstnance. 

Jde hlavně o pravidelné analýzy konkurentů, zaznamenávání informací a novinek z trhu 

a jejich následné zpracovávání. Protože firma tyto informace v současnosti nezná, 

konkurenti na ni uplatňují moment překvapení a společnost X není schopná včas 

reagovat a odvrátit hrozbu. Obranná strategie je tedy neúčinná, ačkoli v případě 

správných informací by mohla dobře fungovat.  

K nejvíce cenným informacím se obvykle dostanou obchodníci během svých jednání. 

Nezávisle na sobě by měli pravidelně podávat stručné reporty, administrativní 

pracovník pak tyto reporty přepracuje do jedné zprávy, kde budou aktuální příležitosti a 

ohrožení plynoucí z okolí. Na základě návštěv veletrhů by měl být pracován podrobný 

report s aktuálními novinkami na trhu. Obchodníci pak mohou s klíčovými zákazníky 

provést jednoduchý průzkum, zda by o některé novinky byl vážný zájem. Veškeré tyto 

informace budou opět shromážděny na jednom místě a předávány řídícímu 

pracovníkovi.  

CI bude pracovat také s možnými scénáři útoků konkurenta a v případě, že zaznamenají 

signál, bude třeba jen vyhodnotit. Jestliže se vedoucí pracovník rozhodne, že signál 
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znamená ohrožení pro firmu X, je nutné reagovat dříve, než konkurent dotáhne své 

záměry do zdárného cíle.  

Zavedení konkurenčního zpravodajství do firmy X posílí současnou obrannou strategii. 

V momentě, kdy si bude firma předem jistá vítězství, je lepší od přímého střetu 

s konkurentem K upustit a zaměřit své aktivity do oblastí, které jsou konkurentem 

opomíjené.  

Zásluhou nového útvaru CI bude mít firma informace, které jsou důležité mimo jiné pro 

rozhodování. Za předpokladu, že zvládne nová data správně vyhodnotit, může podnik 

využít příležitosti rostoucího trhu a získat nové klienty v zatím neznámém prostředí. 

Posílením obranné strategie o konkurenční zpravodajství sníží riziko ztráty současných 

klientů. Útvar CI zmenší hrozbu, že konkurent jej předstihne v nákupu moderních 

technologií, aniž by firma X zvládla tento nástup zachytit.  

Identifikací zranitelných míst konkurenta může firma zvolit správnou konkurenční 

strategii, která jí pomůže situaci úspěšně zvládnout a konkurenčním střetu ideálně 

předejít.  

5.1.4 Obranná strategie 

Firma X nemá dominantní postavení na trhu a není schopna dosáhnout prvenství 

v celkových nákladech. Proto by mělo být odrazení vyzyvatele klíčovým prvkem při 

obranné strategii. V podstatě tedy půjde o to, přesvědčit konkurenty, aby neusilovali o 

tržní podíl, který je v současnosti obsazený firmou X. Dá se říci, že současná strategie je 

do jisté míry účinná, protože téměř žádný konkurent se nepouští do otevřeného boje 

s firmou X a nesnaží se získat její zákazníky. Jediný konkurent, se kterým má firma X 

problémy, je firma K.  

Z tohoto důvodu je třeba zefektivnit obranu stávajícího tržního podílu. První zásadní 

změnou, která by měla vést k odstranění závažného nedostatku, je zavedení 

konkurenčního zpravodajství ve firmě X. V současnosti je velkou nevýhodou 

neinformovanost firmy, kdy obchodníci ani vedoucí pracovníci netuší, že konkurent 

podnikne kroky, které ohrozí firemní působení na trhu. Přitom dostatek informací je 

snadno zjistitelný, dokonce je mnohdy někdo z firemních pracovníků zná. 

S informacemi se však nepracuje, nikdo nezná postup pro zaznamenání neobvyklého 
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děje u konkurenta či na trhu. Pokud firma zvládne zavést útvar konkurenčního 

zpravodajství a informace zaznamenávat a následně s nimi pracovat, bude lépe 

informovaná o konkurentových krocích a jeho záměrech. Tím bude mít větší prostor se 

na budoucí problém připravit.  

Za další možnost zlepšení obranné strategie považuji znesnadnění přechodu ke 

konkurenci. Jedná se především o situace, kdy již firma X musela vynaložit náklady na 

zpracování zakázky a její případná ztráta by pro firmu znamenala další náklady. 

Realizaci zakázek, které jsou potvrzené klientem, by měla firma X co nejdříve podložit 

smlouvou, ve které by se měly vyskytovat prvky, jež zabrání či alespoň ztíží klientovi 

změnu dodavatele. Do smlouvy je třeba zapracovat storno podmínky, které zajistí, že 

v případě ztráty zakázky budou pokryty náklady, které musela firma vynaložit pro 

přípravu realizace. V případě platby za storno se výrazně sníží pravděpodobnost, že 

zákazník této možnosti využije.  

Pro obrannou strategii je třeba udržet dobré vztahy s partnerskými a některými 

konkurenčními firmami. Tato spolupráce je schopná podržet firmu v momentě, kdy 

konkurent přijde s inovací produktu či změnou konkurenční strategie. Z těchto vztahů 

pramení určitá jistota, že firma bude mít i ve složitém období dostatek zakázek k pokrytí 

alespoň základních výdajů. Tím se výrazně snižují dopady případného nezdaru při 

implementaci nové konkurenční strategie, nebo v případě, že s novou účinnou strategií 

přijde konkurent, a firma X nebude schopna na tuto výzvu reagovat.  

5.1.5 Rozvoj marketingových činností 

Pro budoucí rozvoj a usnadnění dosažení cílů by měla firma směřovat svoji pozornost i 

do oblasti marketingu. V tomto ohledu zatím zaostává za konkurencí a mnoho 

důležitých informací se k zákazníkům nedostane. Navíc správná marketingová kampaň 

může podpořit uvádění nových produktů na trhu. Účinné využití referencí může zajistit 

nové poptávky a zaujmout potencionální zákazníky.  

Navíc s novou lokalitou skladových prostor se nabízí prostor pro získání zákazníků 

v novém prostředí. Musí být však zvolena správná metoda pro předání této informace 

odběratelům.  
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Podpora rozvoje marketingových činností firmy znamená podporu využití příležitostí 

rostoucího trhu. Pomůže udržet vysokou míru investic, protože majitelé budou 

spokojeni s prezentací firmy. Zákazníci se dozvědí o nových produktech, což je 

příslibem k vyšší poptávce. Pokud se bude nová technologie dobře prodávat, bude 

přinášet firmě zisky a zlepší se zásluhou toho prezentace firmy, majitelé budou ochotní i 

nadále investovat do rozvoje. Hrozba z rychlého technologického pokroku, kterému 

nebude firma stačit, se pak stává menší.  
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6. Zhodnocení návrhů 

Pokud se zaměříme na všechny návrhy na zlepšení, můžeme pozorovat vzájemné 

propojení jednotlivých návrhů. Zároveň všechny tyto návrhy by měly umožnit firmě 

realizaci vyššího objemu zakázek a tím směřují k hlavnímu záměru firmy – navýšení 

obratu.  

První návrh na zlepšení hovoří o rozšíření obchodního týmu. Jedná se spíše o nutnost. 

Při navýšení obratu je zapotřebí udržení konkurenční výhody. Firma nenabízí několik 

balíčků řešení, nýbrž pro každého zákazníka vypracovává individuální nabídku dle jeho 

aktuálních potřeb. To vyžaduje mnoho práce obchodních manažerů a jejich velké 

vytížení vede k zanedbání některých zákazníků. Tito klienti sice nejsou nejvýznamnější 

odběratelé, ale jejich přízeň je pro firmu důležitá z hlediska cíle navýšení obratu. 

Rozšířený obchodní tým bude schopen realizovat vybranou konkurenční strategii 

diferenciace.  

Mimo to rozšíření obchodního týmu přispěje k využití rostoucího trhu, bude schopen 

zpracovat a pokrýt všechny poptávky, které firma obdrží. Protože obchodníci již 

nebudou tolik přetíženi, měla by být odstraněna také slabá stránka ve formě 

nedostatečné komunikace mezi obchodníky a ostatními pracovníky. Tím se může 

podařit odstranit zbytečné dodatečné náklady plynoucí z chyb, jejichž příčinou bývá 

nedostatek informací či špatné plánování.  

Dalším přínosem této změny bude snadnější chystání a průběh zakázek, což s sebou 

přináší větší pohodu do celého týmu pracovníků. Ti budou mít více prostoru a nadšení 

pro další rozvoj svých schopností.  

První návrh na zlepšení považuji za nebytnou změnu, kterou je třeba přijmout pro 

dosažení cílů.  

Druhé navržené zlepšení již do určité míry ve firmě probíhá a nyní je v nejlepším zájmu 

všech, tento trend udržet. Zda bude možné v následujících letech investovat do dalších 

nových technologií je závislé především na míře ochoty investorů a majitelů. Toho lze 

dosáhnout pouze úspěšným zvládnutím konkurenční strategie a dosažením vytyčených 

cílů.  
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Pro toto řešení může být značně nápomocný další návrh na zlepšení a to zavedení 

konkurenčního zpravodajství. Informace, které konkurenční zpravodajství poskytuje, 

může firmě pomoci při rozhodování, do čeho investovat. Zároveň může varovat, že 

konkurence má přístup k novému zdroji konkurenční výhody.  

Investice do nového zařízení může firmě přinést důležitou konkurenční výhodu (ačkoli 

pouze dočasnou), která může firmě přinést nové zakázky. Pokud bude firma X dobře 

investovat, může se jí podařit jako první nabídnout zákazníkům nový produkt, případně 

zásluhou nějakého produktu jako první objevit nový trh, který je zatím konkurenty 

přehlížen.  

Problém může nastat, pokud nebude tato strategie vhodně použita. Například koupí 

nevhodného produktu, může nastat i situace, že firma vyprovokuje větší a silnější firmu 

k odvetnému kroku, který může být pro firmu X kritický. Je tedy třeba správně plánovat 

a volit ideální nákup technologií, držet krok s konkurencí a v nejlepším případě si 

dobrou investicí zajistit na nějaký čas konkurenční výhodu. Všechny tyto úspěchy 

vedou k dosažení cíle navýšení obratu.  

Pro budoucí úspěchy se musí firma X naučit vypořádat s konkurentem K. K tomu může 

pomoci i zlepšení obranné strategie, s čím souvisí také zavedení útvaru CI do firmy. Dle 

závěrů není bezpodmínečně nutné v soupeření s firmou K vítězit. Důležitější je se 

střetům vyhýbat, neboť vedou ke zbytečným nákladům. Pokud se konkurent 

K rozhodne zvítězit na místě, kde je silnější, měla by se firma X boje vzdát a tím ušetřit 

náklady spojené se zpracováním zakázky. V případě včasného varování by měla být 

firma X schopná získat na daný termín jiné zakázky buď s pomocí partnerských 

společností, nebo i vlastními silami. 

Hlavním přínosem strategie investic je tedy udržení kroku s konkurencí a tím i obhájení 

vlastními tržního podílu. Dodatečným přínosem může být při dobré investici získání 

konkurenční výhody, v případě, že se firmě X podaří na trhu nabídnout produkt jako 

první. Vedlejším přínosem je také zvýšení motivace pracovníků. Pokud vidí, že se firmě 

daří, cítí k ní vyšší loajalitu. Navíc jsou nadšení pro rozšíření svých znalostí o užívání 

nových moderních technologií.  

Strategie zlepšení obrany a zavedení konkurenční zpravodajství spolu dost souvisí a 

jsou spolu provázány. Hlavním přínosem bude upevnění pozice na trhu a získání 
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informaci pro rozhodování. Navíc s dostatkem informací může firma učinit lepší 

rozhodnutí při investování do nových technologií.  

Strategie zaměřená na rozvoj marketingových činností firmy je cílená především na 

zvýšení obratu. Zásluhou marketingu se může o firmě X dozvědět více potencionálních 

zákazníků. Podnik by mohl dostávat více poptávek a zaujmout nové klienty. Hlavním 

účelem je získání menších zakázek, protože půjde především o zákazníky, kteří doposud 

s pořádáním akcí nemají příliš zkušeností. Klienti, kteří se na tomto trhu již vyskytují, 

mají obvykle vytipované firmy, se kterými spolupracují. Noví zákazníci však budou 

hledat kontakty na dodavatele prostřednictvím internetu nebo referencí.  

Při implementaci jednotlivých strategií je třeba počítat s náklady, které tím vzniknou. 

Rozšíření obchodního týmu znamená náklad ve formě mzdy, pracovních pomůcek a 

zaškolení. Přínos pro firmu by v případě úspěchu měl být dostatečný k pokrytí všech 

těchto nákladů a přinést v konečném důsledku firmě další zisky. Považuji tento krok za 

nezbytný pro další rozvoj firmy. 

Při realizaci tohoto řešení může firma narazit na problém, kde získat správného člověka, 

který bude mít dostatečné ambice pro zastávání této pozice. Navíc je třeba, aby měl 

znalosti z tohoto prostředí a ideálně byl seznámen s podnikem a jeho okolím. Za 

nejlepší způsob získání takového člověka považuji výběr z aktuálních pracovníků. 

Ideální variantou je pracovník z technického úseku, protože bude mít dostatek 

odborných znalostí.  

Zavedení konkurenčního zpravodajství do firmy bude také znamenat náklady. Jelikož 

jde o malou firmu, je nereálné, že by pro tyto účely byla zřízena speciální pracovní 

pozice. Nejlepším způsobem, jak začlenit CI do firmy X, je předat tuto odpovědnost na 

loajálního pracovníka v administrativě. Ten bude mít za úkol veškeré informace 

shromažďovat, pravidelně vyhodnocovat a případné nebezpečí vyhodnotit a předat dále 

k vedení firmy. Řídící pracovník potom bude muset rozhodnout, jakým způsobem 

naložit se získanými znalostmi. Do zkoumání trhu bude vhodné začlenit vedoucího 

technika, který bude mít za úkol sledovat novinky na trhu a sbírat reference na 

jednotlivá zařízení. Výstupy z jeho práce budou opět shromážděny na místě u 

administrativního pracovníka, který je ve zpracované podobě předá řídícímu 

pracovníkovi, jako podklad pro rozhodování o koupi nových zařízení.  
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Řídící pracovník společně s pracovníkem pověřeným ke sbírání informací budou mít na 

starosti navíc střežení obchodního tajemství. Důležitá rozhodnutí o budoucích krocích 

musí zůstat v úzkém okruhu lidí, aby mohl být dostatečně využit moment překvapení.  

Všechny výše zmíněné návrhy na zlepšení jsou proveditelné a pro firmu neznamenají 

nadměrné riziko. První strategii, která se týká rozšíření obchodního týmu, považuji 

nezbytný krok pro další možný rozvoj. Tento krok nemusí být vnímán konkurencí jako 

přílišná hrozba, navíc jde v podstatě o interní změnu. Není třeba se obávat velké 

konkurentovy reakce, přesto je však nutné být na pozoru.  

Úprava strategie na úrovni CI a obranné strategie jsou spolu do značné míry provázané, 

pro firmu neznamenají přílišné náklady, které by nebyla schopna zvládnout. Jejich 

přínos ale bude pro firmu značný.  

Finančně náročnější, přesto do budoucna vhodný krok je rozšíření marketingových 

aktivit. V tomto případě můžeme očekávat, že konkurenti zaznamenají změnu. Je třeba 

s novým útvarem CI zpracovávat jednotlivé reakce konkurentů a případně se snažit 

zachytit jejich nová opatření.  

Nejvíce finančně náročná strategie se týká dalších investic. Každé takové rozhodnutí 

musí být dobře promyšleno a musí k němu mít řídící pracovník dostatek informací. 

S touto strategií je třeba pracovat velmi opatrně, protože pořízení nějaké nové 

technologie může některý konkurent považovat za útok na svůj tržní podíl. Je nutné tyto 

informace utajit až do okamžiku, kdy je firma připravena produkt představit svým 

zákazníkům.  

Veškeré strategie znamenají udržení konkurenční strategie diferenciace, mnoho z nich 

umožní udržet stávající konkurenční výhody a využít nových příležitostí. Zároveň 

s pomocí těchto změn se zmenší či odstraní současně nejvýraznější slabé stránky. Firma 

zásluhou těchto opatření bude připravena čelit aktuálním hrozbám.  
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7. Závěr 

Firma X, s.r.o. prošla v posledních letech několika změnami. Zásadní změna byla ve 

vlastnictví, v současnosti má nové majitele, kteří do firmy vnesli odlišný pohled. 

Zásluhou mateřské a dalších partnerských společností se může firma spolehnout na 

pevnou spolupráci.  

Společnost nemá hlavní podíl na trhu a nedosahuje prvenství v celkových nákladech. 

Soustřeďuje se na konkurenční strategii diferenciace a poskytuje svým zákazníkům 

služby na míru, je schopna vyhovět i velmi individuálním potřebám. S tím souvisí 

vysoké nároky na obchodní zástupce společnosti, kteří budují pevné vztahy s odběrateli. 

Firma je zásluhou diferenciace schopna nabídnout své služby i zákazníkům, kteří jsou 

ostatními konkurenty opomíjeni. 

Změny, které ve firmě probíhají, působí jako příležitost pro firmu k dalšímu rozvoji a 

hlavním záměrem do nejbližších let je zvýšení obratu a dosažení většího tržního podílu. 

Možnost dalšího růstu je podpořena partnerstvím s několika společnostmi a také 

uměním spolupráce s vybranými konkurenty.  

Analýza interního prostředí poskytla znalosti o firmě, odhalila slabé stránky a 

konkurenční výhodu. Analýza externího prostředí odkryla aktuální příležitosti a hrozby 

plynoucí z okolí.  

Firma má vytyčené reálné cíle a s některými úpravami, které podpoří její konkurenční 

strategii je schopná dosáhnout výsledků, o které usiluje. Zapotřebí bude především 

rozvoj obchodního týmu, zlepšení obranné strategie zavedením útvaru konkurenčního 

zpravodajství a podpora marketingových činností. Aktuální podmínky, kdy majitelé 

jsou ochotní reinvestovat zisk, poskytuje prostor pro růst firmy. Firma se musí naučit 

lépe pracovat s konkurenčními výhodami a využívat jich naplno.  

Implementace navržených opatření s sebou přinese náklady, ovšem všechny tyto 

náklady nejsou pro firmu příliš zatěžující. Výjimkou jsou investice, o nichž bude 

zapotřebí učinit správná rozhodnutí za podpory dostatku informací.  

Současná konkurenční strategie činí firmu konkurenceschopnou, dosažení stanových 

cílů je možné. Účelem navržených zlepšení je přiblížit firmu k úspěchu.  
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