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Abstrakt  

 

Diplomová práce je zaměřena na strategickou analýzu vybraného podniku. Pro analýzu 

vnějšího prostředí je pouţita SLEPTE analýza, Porterův model 5ti sil a pro analýzu 

vnitřního prostředí pak 7S. Výsledky jsou shrnuty pomocí SWOT analýzy a na závěr 

práce jsou uvedeny moţná doporučení a návrhy na dílčí strategické cíle. Všechna 

doporučení odpovídají pravidlům SMART a jsou v souladu se strategií firmy. 

 

 

 

Abstract 

 

The thesis is focused on strategic analysis of the selected company. To analyze the 

external environment is used SLPETA analysis, Porter's 5 forces model and to analyze 

the internal environment the 7S. The results are summarized with a SWOT analysis and 

the conclusion of the work are given possible recommendations and proposals for sub-

strategic objectives. All recommendations comply with the rules SMART and are in line 

with company strategy. 
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Úvod 

 

V době po finanční krizi, kdy se spoustu firem potýkalo s nemalými problémy a řada 

z nich dokonce zanikla, je na management všech společností kladena mnohem větší 

zodpovědnost a jsou podrobeni nemalému tlaku vlastníků, akcionářů a jiných 

stakeholderů. Ti tak logicky pro svoje rozhodnutí hledají patřičné podklady a na řadu 

přichází celá řada analýz, které doposud vyuţívali jen velké, často pouze mezinárodní 

společnosti. Můţeme uvést celou škálu, od finančních analýz, přes marketingové, aţ po 

strategickou analýzu společnosti. 

 

V rámci bakalářské práce jsem spolupracovala se společností Energ-servis, a.s. a po 

důkladné finanční analýze společnosti jsem formulovala řadu doporučení. Bylo pro mě 

milým překvapením a patřičným ohodnocením mé práce, ţe některé z nich společnost 

opravdu zrealizovala, jako například odprodej nerentabilního a riskantního odvětví nebo 

oslovení stabilního partnera v oblasti sluţeb. Jako jeden z kroků se část této akciové 

společnosti sloučila se společností E.ON a vytvořili tak novou divizi E.ON servisní, 

s.r.o.. Odštěpená část společnosti se nadále věnuje výstavbě a servisem solárních 

elektráren a stanici STK. Ostatní činnosti jako je servis NN, VN a VVN zařízení, jejich 

instalace a správa přešly do nové společnosti. Vzhledem k tomu, ţe počátkem roku 

2010 došlo teprve k přesunu kmenových zaměstnanců, nemá nově vzniklá společnost 

značnou část podkladů pro fungování ještě stále zpracovaných. Jedním z nich je právě 

strategický plán spolu s definicí dílčích strategických cílů.  

 

Téma a náplň mé diplomové práce jsem si tedy zvolila především kvůli potřebám 

vybrané firmy, se kterou doufám v budoucí spolupráci. Pro ně by tato práce měla být 

v období krize a také momentu vzniku nové společnosti přínosem a inspirací pro moţná 

zlepšení a další kroky. 
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Cíle práce, metody a postupy práce 

 

Cílem mé diplomové práce, jak jiţ bylo řečeno, je na základě provedených analýz 

identifikovat silné a slabé stránky nově vzniklé společnosti, dále pak díky rozboru okolí 

firmy definovat trţní příleţitosti a hrozby a na základě zjištěných skutečností 

formulovat moţné strategické návrhy vedoucí k zlepšení postavení společnosti na trhu a 

zvýšení její konkurenceschopnosti.  

 

Aby tak bylo moţné učinit, bylo potřeba splnit následující dílčí cíle: 

- nastudovat potřebnou literaturu 

- seznámit se s nově vzniklou společností 

- provézt její důkladnou analýzu 

- interpretovat výsledky jednotlivých analýz 

- formulovat moţné strategické cíle a doporučení. 

 

Pro tyto účely byly v práci pouţity následující metody: 

- Rozbor účetních výkazů 

- SLEPTE analýza 

- Porterův model 

- Analýza 7S 

- SWOT analýza 

 
Pouţitá vstupní data pocházejí z interních dokumentů společnosti, výročních zpráv, 

osobních rozhovorů s managementem firmy, ze serveru www.justice.cz, internetových 

stránek společnosti a dalších zdrojů.  

http://www.justice.cz/
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1. Teoretická východiska 

 

V první části diplomové práce stručně charakterizuji význam strategické analýzy a dále 

popíšu jednotlivé metody pouţité pro samotnou analýzu společnosti. 

 

Strategická analýza 

 
Strategická analýza je pro společnost velmi důleţitou součástí. Její vypracování a 

následné strategické řízení umoţňuje efektivně alokovat zdroje, řídit je, vyuţívat je, a to 

ve shodě s firemními cíli a zásadami a při neustále se měnících podmínkách vně 

podniku. Managementu poskytuje přehled o stavu podniku, konkurence a pomáhá jim 

najít klíč pro udrţení ţivotaschopnosti podniku.  

Strategickou analýzu a její obsah a strukturu je obecně nutné řídit dle jejího smyslu a 

účelu. Můţe se lišit podle formy strategie, kterou je společnost řízena, oblasti podnikání 

i prostředí, ve kterém se společnost nachází. Všeobecně se skládá z analýzy vnějšího 

okolí, vnitřního okolí a následného vyhodnocení. Důleţitou roli zde hrají zdroje 

informací pouţitých pro samotnou analýzu a jejich pravdivost a objektivnost.  

(Sedláčková, 2006, str.1) 

 

1.1.  Rozbor účetních výkazů 

 

Fundamentální analýza je zaloţena na rozboru účetních výkazů, které se hodnotí 

poloţkově samostatně i z hlediska vývoje za určité časové období. Jsou zdrojem 

informací pro všechny zainteresované osoby uvnitř i vně firmy a poskytují komplexní 

informace o společnosti. Většinou se rozbor jednotlivých výkazů kombinuje s výpočtem 

a interpretací základní finančních ukazatelů (likvidita, rentabilita, produktivita a další) 

nebo obecným shrnutím dění v oblasti podnikání.  

 

V této diplomové práci uvedu metodu pouze teoreticky, jelikoţ společnost začala 

fungovat teprve v roce 2011 a k dispozici jsou účetní výkazy jen za tento rok. Výsledky 

analýzy by tak byly značně zkreslené a měly by malou vypovídací hodnotu. Rozbor 

účetních výkazů bude moţné kvalitně provézt aţ v roce 2013, tedy s daty alespoň za 2 

po sobě jdoucí účetní období. 
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Mezi základní metody řadíme horizontální a vertikální analýzu. Horizontální zkoumá 

meziroční změny jednotlivých poloţek, vertikální pak jejich strukturu. Základními 

výkazy, které jsou podrobeny zkoumání, jsou rozvaha, výkaz zisků a ztrát a pokud 

firma zpracovává i přehled o finančních tocích, pak i tento výkaz.  

(Pospíšilová, 2011, str. 12) 

 

 

Rozvaha 

Rozvaha je základním účetním výkazem a poskytuje informace o majetku podniku a 

zdrojích jeho financování. Sestavuje se k určitému datu a vţdy musí platit základní 

bilanční pravidlo – aktiva se rovnají pasivům. Pro úspěšnou analýzu je potřeba znát 

význam jednotlivých poloţek, k čemuţ lze doporučit prostudování například vyhlášky 

č. 500/2002 Sb., která jednotlivé poloţky podrobně popisuje. Taktéţ je dobré dodrţet 

pořadí – nejprve majetkovou a poté finanční strukturu podniku.   

 

Základní dělení aktiv je na dlouhodobý majetek a oběţná aktiva., podle doby jejich 

upotřebitelnosti nebo jinak obtíţnosti jejich převodu na finanční prostředky. Dále pak 

pohledávky za upsaný kapitál a časové rozlišení. Pasiva vyjadřují, jakým způsobem a 

z čeho jsou aktiva financována a dělíme je na vlastní kapitál a cizí zdroje.  Finanční 

majetek dále dělíme na krátkodobý a dlouhodobý a je také doplněn časovým rozlišením.  

(Knápková, 2010, str. 21) 

 

 

Výkaz zisků a ztrát 

Výkaz zisků a ztrát shrnuje přehled o výnosech, nákladech a hlavně výsledku 

hospodaření vzniklých za dané účetní období. Je tedy důleţité sledovat nejen skladbu, 

ale i dynamiku jednotlivých poloţek.  (Růčková, 2010, str. 31) 

 

Je sestavován dle druhového nebo účelového členění a uplatňuje se zde akurátní přístup, 

coţ znamená, ţe zachycuje náklady a výnosy, které se účetně vztahují k danému 

období, aniţ by bylo nutnou podmínkou, ţe v tomto období došlo i k vyplacení či 
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inkasu peněţních prostředků. Od skutečné hotovosti firmy se tedy vypočtený účetní zisk 

můţe značně lišit.  

(Pospíšilová, 2011, str. 12) 

 

 

Cash flow 

Analýza tohoto výkazu je velmi důleţitá, přestoţe výsledek finančního hospodaření 

známe jiţ z rozvahy.  Důleţitější neţ konečný stav jsou totiţ i dílčí zjištění o toku peněz 

– odkud plynou a kam se ztrácí.  Tyto fakta mohou pomoci nalézt potřebné rezervy. 

(Scholleová, 2008, str. 33) 

 

Existuje více metod vedoucích k sestavení tohoto výkazu, ale u všech je potřeba brát 

ohled na aktuálnost dat. Z kaţdodenní praxe víme, ţe nic se nepohybuje tak rychle, jako 

stav našeho konta a to platí i u podnikatelských subjektů. Finanční tok dělíme na tři 

základní skupiny, přičemţ největší pozornost by měla být věnována první z nich: 

provozní CF, investiční CF a CF u finanční činnosti.  

(Růčková, 2010, str. 34) 

 

 

Problémy s účetními daty 

Zásadním problémem při práci s účetními daty je rozdílnost v oceňování majetku 

jednotlivými ekonomickými subjekty.  Dlouhodobý majetek můţe být uváděn 

v historické ceně, ceně pořízení nebo lépe reprodukční pořizovací ceně. Avšak jen málo 

subjektů přepočítává kaţdý rok cenu svého majetku. Naproti tomu zásoby jsou vedeny 

většinou v aktuálních cenách a celkově vzniká značný rozpor.  

 

Dalším, nikoli poslední, problémem je absence některých důleţitých zdrojů pro firmu, 

které nejsou finančně zachytitelné, jako například lidské zdroje, jejich schopnosti a 

vědomosti nebo kontakty s jinými ekonomickými subjekty.  

(Pospíšilová, 2011, str. 13) 
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1.2.  Analýza vnějšího okolí 

 

Ač si to mnohé české firmy neuvědomují, jejich činnost výrazně ovlivňují trendy 

národního, ale i zahraničního prostředí a jejich zkoumání je potřeba věnovat patřičné 

úsilí. Analýza vnějšího okolí se skládá z analýzy mezinárodního okolí a analýzy 

národního (domácího) okolí, které vzájemně působí na domácí firmy. Mezinárodní 

okolí z důvodu rozsahu práce nebudu dále zkoumat a naopak národní okolí dále 

rozliším na obecné a oborové, vzhledem k tomu, ţe kaţdá tato část má jiná specifika a 

zkoumáme je pomocí jiných metod. (Malta, 2007, str. 40) 

 

Mezinárodní okolí 

Mezinárodní okolí má velmi výrazný vliv na národní politiku a hospodaření, potaţmo 

pak na samotné české firmy. Ţijeme v době všeobecné globalizace a je mnoho faktorů, 

kterými nás mohou zahraniční společnosti ovlivnit. Důkazem nám budiţ finanční krize, 

která vznikla v USA, a její důsledky můţeme vidět téměř po celém světě. 

 

Národní okolí  

Analýza domácího okolí je povaţována za všeobecnou a lze ji pouţít pro všechny typy 

organizací a firem. Jedná se o rozbor vzájemně souvisejících společenských trendů, 

rozbory politických, legislativních a ekonomických trendů, analýza technologických a 

ekonomických faktorů, pokud i tyto mají na danou společnost vliv a dále pak analýzu 

nejbliţších zájmových skupin a samozřejmě konkurence dané společnosti. 

(tamtéţ, str. 41) 

 

 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, lze tuto část rozdělit dle základního rámce do dvou 

všeobecných skupin na: 

- Analýzu obecného okolí, kde pouţiji metodu SLEPTE 

- Analýzu oborového okolí, jeţ vyhodnotím pomocí Porterova modelu 5ti sil. 
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1.2.1. SLEPTE analýza 

Analýza SLEPTE je někdy označována i jako PEST či PESTLE, podle toho, kolik 

faktorů podnik ovlivňuje a v jaké míře. Název je převzat z anglického jazyka a označuje 

první písmena všech faktorů (Social, Legislative, Economic, Political, Technological, 

Ekological).  

 

Pomocí této analýzy identifikujeme všechny stěţejní trendy a vlivy, jeţ podnikání 

ovlivňují. Zajímá se o to, které vnější vlivy působí na jednotlivé organizace a jaké se 

zde vyskytují odlišnosti. V praxi se velmi často stává, ţe i pokud včas odhalíme nějaký 

trend, není jasné, jak bude na konkrétní společnost působit a ta se na případné změny 

nemůţe dostatečně připravit.  

 

Analýza dále iniciuje například následující otázky, či jim podobné, a hledá na ně 

odpovědi: 

- Budou změny intenzivnější či naopak? Jaký budou mít vliv? 

- Co jsou základní impulsy změny, tzn. jaké faktory vyvolávají změnu? Jak 

ovlivní konkurenční pozici? 

- Jaké jsou moţné vývojové trendy významných faktorů základních oblastí 

prostředí v budoucnosti? 

- Jaký bude dopad očekávaných změn na strategii podniku; jak je co nejlépe 

zohlednit při formulování strategie? (Mallya, 2007, str.42) 

 

Rozbor společenských trendů 

Jelikoţ sociální faktory významně ovlivňují nejen poptávku po zboţí a sluţbách, ale 

také jejich nabídku, je účelné tyto faktory a jejich působení studovat. Všeobecně je lze 

roztřídit do 4 skupin a řadíme mezi ně například: 

 

- Demografické charakteristiky:  

o Trend populace, stárnutí populace, rozmístění a trvalost usazení, 

regionální demografická struktura, pracovní a kariérní preference, 
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etnické sloţení, Změny rodinné struktury (mladí lidé uzavírají sňatek 

později) a další. 

- Sociálně - kulturní charakteristiky: 

o Role muţů a ţen ve společnosti, sociální trendy (vyuţívání IT a 

přenosných komunikačních zařízení, virtuální nákupy apod.), ţivotní styl 

a ţivotní úroveň obyvatelstva 

- Makroekonomické charakteristiky: 

o Rozdělení příjmů a změny kupní síly (příjmy, ţivotní náklady…) a míra 

nezaměstnanosti 

- Dostupnost pracovní síly: 

o Dostatek pracovních sil a stav vzdělání, mobilita pracovní síly, existence 

vzdělávacích zařízení v daném oboru… 

 

A při podrobnější analýze (převáţně pokud je to z důvodu zaměření společnosti 

potřeba), tak můţeme zařadit i pohled obyvatelstva na organizaci, na ostatní 

spoluobčany, na sebe samé, na svět, na zahraniční produkty a sluţby, na ţivotní 

prostředí (jaký význam má ochrana ţivotního prostředí a zákonodárství na 

ochranu ţivotního prostředí. (Mallya, 2007, str.42) 

 

 

Rozbor legislativních trendů 

Legislativní podmínky jsou jedním z nejdůleţitějších faktorů, které ovlivňují celé trţní 

prostředí a tím i jednotlivé firmy. Můţeme je rozdělit do tří základních částí: 

 

- Existující zákony a vyhlášky  

o Antimonopolní zákony, daňové zákony, občanský zákoník, obchodní 

zákoník, zákony o ochraně ţivotního prostředí, zdravotní a bezpečnostní 

zákon, zákon o vládních investičních pobídkách atd. 

- Připravovaná či zcela chybějící legislativa 

- Ostatní faktory 
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o Ochrana osobního vlastnictví, regulace exportu a importu; tarify a 

obchodní bariéry platné v zahraničí, státní regulace hospodářství (např. 

ţeleznice, telekomunikace, výroba elektřiny… 

o Funkčnost soudního systému a stupeň vymahatelnosti práva 

o Vnímání korupce a kriminalita (Mallya, 2007, str. 43) 

 

Rozbor ekonomických trendů 

Makroekonomické vlivy či trendy významně ovlivňují rozhodovaní samotných firem. 

„Míra ekonomického růstu ovlivňuje úspěšnost podniku na trhu tím, ţe přímo vyvolává 

rozsah i obsah příleţitostí, ale současně i hrozeb, před které jsou podniky postaveny.“, 

jak uvádí Sedláčková. (Sedláčková, str. 17) A proto je potřeba analyzovat: 

- Zda existuje silná centrální banka; jaký je bankovní stav – charakter úspor a 

půjčování; jaká bude míra dostupnosti úvěrů a úspory v krátkodobém, 

střednědobém a dlouhodobém horizontu či jak vysoké je daňové zatíţení a jaká 

je daňová politika státu. 

- Úroková míra, inflace, HDP, rozpočtový a obchodní deficit či přebytek, cenová 

politika státu a další ekonomické faktory. 

- Zdali existují překáţky při exportu a importu nebo jaký je krátkodobý, střednědobý a 

dlouhodobý trend nezaměstnanosti. (Mallya, 2007, str.44) 

 

Rozbor politických faktorů 

Analýza politických faktorů je stejně důleţitá jako analýza předešlých legislativních 

faktorů a poměrně úzce spolu souvisí. Zkoumá se zde například ekonomická politika 

vlády (zda je monetární či fiskální), stabilita vlády a politického prostředí země, 

politická nálada politiků, politika různých politických stran, jaké jsou výdaje vlády 

například na zdravotnictví, silnice, vzdělání nebo bude-li vládní politika v nejbliţší době 

ovlivňovat zákony o obchodní regulaci nebo daně v daném oboru. 

 

Z hlediska externích vztahů řeší, jaký je vztah s okolními zeměmi a jak se bude tento 

vztah vyvíjet, je-li vláda účastníkem obchodních dohod například EU, NAFTA, 
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ASEAN nebo jiných organizací, podpora zahraničního obchodu, zdali je trh otevřený 

nebo spíše uzavřený a samozřejmě jaká je politická stabilita v okolních zemích. 

 (Mallya, 2007, str.47) 

 

Rozbor technologických trendů 

Tato část rozboru okolních trendů se řídí poţadavky a zaměřením firmy a můţe 

dopadnout více či méně rozdílně. Přesto je její vypracování nutné, protoţe kaţdý podnik 

se pohybuje v nějakém prostředí a není zcela izolován. Změny v této oblasti mohou 

vyvolat velmi rychlé a dramatické změny i v okolí, ve kterém se daný podnik nachází. 

Je tedy nutné je předvídat a připravit se na případné inovace v technologickém okolí. 

Znalost vývoje se můţe stát značnou konkurenční výhodou. V úvahu bereme například: 

- úroveň a rychlost obměny technologie v daném prostředí 

- kolik finančních prostředků je věnováno na vědu a výzkum 

- podporu vlády v oblasti výzkumu (celkové výdaje vlády na vědu a výzkum) 

- rychlost morálního zastarání 

- jaké substituty by mohly nahradit produkty firmy následkem inovace 

- nové pracovní metody a techniky a nové distribuční mechanismy (intranet, 

extranet); ovlivnění distribuce těmito změnami 

- Databázovou technologii umoţňující organizaci přístup ke komplexním datům a 

distribuci informací (Mallya, 2007, str. 48) 

 

Rozbor ekologických trendů 

Priority v oblasti ţivotního prostředí se u kaţdé země velmi liší. To je důvodem, aby se 

vedení podniku nebo jeho management, neţ začne v dané zemi podnikat nebo uţ 

podniká, informoval, jaké jsou ekologické podmínky v dané zemi a prostředí, aby 

zbytečně nepřišel do konfliktu se zákonem, regulací či místními zvyky. Mezi 

ekologické trendy řadíme zejména ochranu ţivotního prostředí, zpracování odpadů a 

recyklaci, práci s obnovitelnými zdroji energie, dostupnost vodních zdrojů a jejich 

vyuţití nebo míru udrţitelného rozvoje. (Mallya, 2007, str. 48) 
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1.3. Analýza konkurenčního oboru organizace 

 

Pro analýzu konkurenčního prostředí se nejčastěji pouţívá Porterův pětifaktorový model 

konkurenčního prostředí. Je velmi přehledný a proto také oblíbený. Hodnotí atraktivitu 

odvětví z pohledu ziskovosti a vychází z předpokladu, ţe na kaţdou firmu v daném 

podnikatelském prostředí působí 5 základních sil: 

 

- Vyjednávací síla zákazníků 

- Vyjednávací síla dodavatelů 

- Hrozba vstupu nových konkurentů 

- Hrozba substitutů 

- Rivalita mezi firmami působícími na daném trhu 

Porterův model můţeme znázornit následujícím schématem: 

 

 

 

Obrázek 1: Porterův model (Zdroj (1)) 
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Vliv odběratele 

Odběratel je jedním z nejdůleţitějších článků zainteresovaných skupin. Má zájem na 

dobrých obchodních podmínkách, ceně a kvalitě nabízených výrobků a sluţeb, případně 

moţnosti tyto vlastnosti ve spolupráci s dodavatelem měnit či určovat. Jejich 

vyjednávací sílá závisí převáţně na tom, zda 

- je jednotlivý nakupovaný předmět dostatečně standardizován a zákazníci mohou 

snadno najít jiného dodavatele a přejit k němu za prakticky nulové náklady nebo 

existují jiné alternativy dodávek (substituty) 

- existuje hodně dodavatelů v okolí 

- nakupovaný předmět či sluţba pro něj nepředstavuje důleţitý vstup nebo naopak 

nákupy zákazníka představují velké procento z celkového odbytu prodávajícího  

- je pro zákazníky ekonomicky výhodné nakupovat vstupy od více dodavatelů, 

neţ vyuţívat sluţby jen jednoho dodavatele 

 

Vliv dodavatele 

Dodavatel je vedle odběratele dalším významným článkem podnikatelského procesu 

podniku. Jeho zájmem je zvyšovat cenu nebo zkracovat doby splatnosti, a tím přitěţuje 

odběrateli a sniţuje jeho zisk. V oboru, který není schopen kompenzovat rostoucí 

náklady například zvýšením vlastní ceny, tak můţe zcela vyloučit ziskovost.  

 

Síla odběratele závisí na následujících faktorech: 

- vstup je z nějakého hlediska pro kupujícího důleţitý 

- nakupující podnik je/není pro dodavatele důleţitým zákazníkem 

- příslušné výrobky dodavatele jsou jedinečné jen do té míry, pokud je pro 

kupujícího obtíţné či nákladné přejít od jednoho dodavatele k druhému 

- mnoţství dodavatelských firem v odvětví a jaká je vzdálenost dodavatele od 

volné konkurence 

- nakupující podnik je monopolista nebo oligopolista. 

(Mallya, 2007, str.50) 
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Hrozba vstupu nových konkurentů 

Nově vstupující firmy do odvětví mohou vytvořit konkurenční tlak, tlak na cenu nebo 

přímo cenovou válku. Mohou však být i inspirací, inovátorem či spolupracovníkem. 

Činnosti všech firem v okolí je proto potřeba pečlivě sledovat a nově vstupující firmy si 

dobře prověřit. Rychlé zaskočení novým silným konkurentem se jen těţce zvládá. 

V oboru podnikání mnou zkoumané společnosti, respektive jejího hlavního zákazníka, 

jsou velmi vysoké vstupní náklady, které tvoří přirozenou bariéru vstupu nových firem.  

 

Mezi další bariéry vstupu můţeme zařadit: 

- diferenciace produktu (rozdílnost produktu vlivem značky, servisu, atd.), 

- distribuční kanály (nutnost nově vytvářet síť odběratelů i dodavatelů), 

- kapitálová náročnost vstupu (např. vstupní investice do výroby, marketing), 

- ochota zákazníka k zavedení nové značky 

- úspory z rozsahu (zavedená firma s vyšším objemem vyrábí s menšími náklady), 

- vládní regulace a další. (23) 

 

 

Hrozba substitutů 

Za substitut pokládáme takový výrobek, který má totoţné vlastnosti jako výrobek či 

sluţba dané společnosti a shodně uspokojuje potřeby zákazníka. Pokud je například 

cena nebo uţitek takovéhoto výrobku pro zákazníka větší, bude chtít pravděpodobně 

přejít ke konkurenci. V takovém případě znamenají substituty pro podnik nepochybnou 

hrozbu a podnik i ostatní společnosti v oboru budou této situaci předcházet tím, ţe 

nebudou navyšovat ceny a nepřestanou neustále zdokonalovat a inovovat svoje výrobky 

a sluţby.  

 

Riziko nahrazení výrobku jeho substitutem je ve velké míře ovlivněn snadností, s jakou 

to můţe zákazník provézt. Klíčovým faktorem jsou ve většině případů náklady 

kupujícího, které musí při záměně jednoho produktu za druhý vynaloţit. Dále pak na 

dostupnosti, ceně a kvalitě náhraţky. Proto je potřebné sledovat okolní podniky, jejich 

inovace a náklady, s jakými výrobky vyrábějí. 
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Stav soupeřivosti 

Jednotlivé firmy v oboru se přirozeně snaţí dosáhnout co nejlepší pozice, a tudíţ mezi 

sebou nutně soupeří, ať uţ o zákazníky či dodavatele. Míra soupeřivosti v oboru záleţí 

na následujících faktorech:  

- Kolik konkurentů působí v oboru firmy? Počet firem v oboru roste nebo klesá? 

- Je přístup na tento trh lehký nebo ho ztěţují legislativní předpisy? 

- Jaké jsou náklady odchodu z oboru? Jestli odchod z obchodu nepřijde dráţe, neţ 

setrvání v něm a soutěţení? 

- Jestli se výrobky v oboru nestávají méně diferencovanými z hlediska odběratelů 

a zákazníci jiţ nevnímají rozdíly mezi výrobkem podniku a výrobky ostatních 

výrobců. 

- Jak rychle roste nebo klesá trh, ve kterém podnik působí? Je poptávka po 

produktu vyšší nebo klesá? Je to nový nebo lukrativní obor? 

(Mallya, 2007, str.51-52) 
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1.4. Analýza 7S 

Tento model vytvořili v sedmdesátých letech zaměstnanci firmy McKinsey, aby 

manaţerům umoţnili porozumět všem faktorům, které působí na změny v samotné 

společnosti. Uvaţování jednotlivých faktorů odděleně totiţ vedlo k neefektivitě a 

nedostatečnému porozumění neúspěchu implementace změn. Název tohoto modelu je 

odvozen z počátečních písmen faktorů, které jsou zahrnuty a zkoumány. 

- Sdílené hodnoty (Shared values) 

- Schopnosti (Skills) 

- Spolupracovníci (Staff) 

- Strategie (Strategy) 

- Struktura (Structure) 

- Styl práce vedení (Style) 

- Systémy (Systems) 

 Všech sedm faktorů je úzce propojeno a při implementaci jakékoliv změny musí být 

brány v úvahu společně, aby bylo jisté, ţe realizace změny bude úspěšná. To platí u 

malých i velkých firem, stejně jako u většiny oborů podnikání. Vzájemnou provázanost 

jednotlivých faktorů ilustruje následující obrázek, který byl převzat publikace Základy 

strategického řízení a rozhodování: 

 

Obrázek 2: Analýza 7S (Zdroj (13)) 
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Důleţitost a význam jednotlivých faktorů se pochopitelně u různých firem a v čase 

můţe lišit a je k tomu při hodnocení potřeba přihlíţet. Není však moţné jeden z nich 

zlehčovat či úplně vynechat. Změna jednoho totiţ můţe vyvolat zhroucení ostatních. 

Z obrázku je patrné, ţe jednotlivé faktory můţeme rozdělit do dvou skupin – na tvrdá 

data a měkká data. Tvrdá data lze poměrně snadno zjistit. Většinou jsou patrné na první 

pohled nebo dohádatelné ve firemních podkladech. Měkké faktory jsou méně 

hmatatelné, nelze je přesně změřit a mají spíše kulturní povahu. 

 

Strategie vyjadřuje, jakým způsobem organizace získává oproti konkurenci výhodu, jak 

dosahuje svých vizí a reaguje na hrozby a příleţitosti v daném oboru podnikání  

 

Strukturou chápeme obsahovou a funkční náplň organizačního uspořádání – vztahy 

nadřízenosti a podřízenosti, vztahy mezi podnikatelskými subjekty či stupeň sdílení 

informací. Struktura musí vţdy odpovídat předmětu podnikání a je-li nevhodně 

stanovena, je nutné ji změnit, aby bylo moţné reagovat na změny a současně se 

orientovat i na výsledky. Jako nejlepší struktura, která je dostatečně dynamická a 

orientovaná na výsledky, je brána síťová struktura, nejhorší pak hierarchická, jeţ se 

orientuje na procesy a tudíţ je značně rigidní. Pro plynulý přechod se doporučuje vyuţít 

decentralizované nebo maticové struktury. 

 

Systémy chápeme formální a neformální procedury, kterými jsou řízeny kaţdodenní 

aktivity organizace. Zahrnují například manaţerské informační systémy, inovační 

systémy, kontrolní systémy, komunikační systémy, systémy alokace zdrojů a další. 

Vyţadují znalosti a schopnosti v informačních technologiích, organizačních procesech, 

metodách a způsobech kontroly. 

 

Spolupracovníci jsou lidské zdroje organizace. Chápeme je zde jako pracovní 

prostředí, ne jako pracovní sílu. O jejich schopnostech se jedná zvlášť. Do tohoto 

faktoru tedy řadíme vztahy mezi pracovníky, jejich funkce, aspirace, motivace, stupeň 

loajality k firmě nebo způsoby a kvalitu rozvoje a školení. Dále je účelné tyto faktory 

rozdělit na kvantifikovatelné a nekvantifikovatelné. Mezi měřitelné patří formální 
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systém odměňování či systém zvyšování kvalifikace, jelikoţ výsledky můţeme lehce 

posoudit. Mezi neměřitelné zařádíme například postoj a loajalitu k firmě. 

 

Schopnosti vyjadřují, co organizace jako taková dělá nejlépe, tedy jaká je její profesní 

znalost a kompetence. Přitom se nejedná o pouhý součet kvalifikací jednotlivých 

pracovníků, ale svoji roli hrají i synergické efekty (nejen kladné, ale i záporné), dané 

například úrovní organizace práce.   

 

Styl řízení vyjadřuje, jak management přistupuje ke kaţdodenním činnostem, k řízení a 

řešení vyskytujících se problémů. Zde nastává menší problém v pravdivosti dat. Ve 

většině organizací není jednoduché na první pohled rozpoznat rozdíl mezi teoretickou 

(formální) a praktickou (neformální) stránkou řízení. Ve většině společností je totiţ 

značný rozdíl mezi tím, co je napsáno v organizačních směrnicích a tím, co 

management skutečně dělá. Dále sem zařadíme i organizační strukturu a normy. 

 

Sdílené hodnoty odráţejí základní principy, ideje a skutečnosti respektované 

pracovníky a dalšími zainteresovanými skupinami, které mají bezprostřední zájem na 

úspěších firmy. V dobře fungujících firmám by měli být věrohodně popsány v jejich 

misích, jak tvrdí autoři Peters a Watermann. Tvorba těchto hodnot úzce souvisí s vizí 

organizace a je klíčovým faktorem při utváření ostatních aspektů, například vizí. 

Úkolem vize je, aby všichni uvnitř i vně organizace věděli, čeho, jak a proč chce 

společnost dosáhnout. Odtud je patrné, ţe na papíře nemají valné hodnoty, ale je 

potřeba je rozšířit do celé společnosti a sţít se s nimi. Musí být součástí kaţdého 

pracovníka i kaţdého úkonu ve firmě.  

(Mallya, 2007, str.73-75) 
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1.5.  SWOT analýza 

 

SWOT analýza je velmi jednoduchým a oblíbených nástrojem, který umoţňuje odhalení 

silných a slabých stránek společnosti a zhodnotit tak správnost její strategie. Jejím cílem 

je identifikovat, do jaké míry je podniková strategie relevantní a schopná vyrovnat se se 

změnami v okolí. (Jakubíková, 2008, str. 103) 

 

SWOT je typ strategické analýzy, která uvaţuje hlediska silných stránek (strengths), 

slabých stránek (weakness), příleţitostí (opportunities) a hrozeb (threats). Odtud i její 

název. Analýza silných a slabých stánek je převáţně interní povahy, zaměřuje se na 

vnitřní faktory podnikání a je obvykle měřena benchmarkingem a interním hodnotícím 

systémem. Naproti tomu příleţitosti a hrozby plynou z externího prostředí firmy, které 

společnost nemůţe tak snadno kontrolovat. (10) 

 

Nejprve se doporučuje začít s analýzou příleţitostí a hrozeb a to jak v kontextu 

s makroprostředím, tak mikroprostředím. Uvaţujeme tedy jak politicko-právní faktory, 

ekonomické, sociálně-kulturní, tak vliv zákazníků, konkurence či veřejnosti. Poté se 

provede analýza silných a slabých stránek společnosti, která se uskuteční pomocí 

vnitropodnikových analýz a týká se zejména cílů, prostředí, firemních zdrojů, 

organizační struktura či kvality managementu. Nejčastěji je tato analýza prováděna 

pomocí škálového hodnocení, kdy je kaţdá oblast zkoumána zvlášť a přisuzují se jí 

hodnoty například od -10 do +10. Takto zpracovaná data se poté spolu s příleţitostmi a 

hrozbami vloţí do tabulky a hledá se nejlepší moţné řešení rozvoje strategie popřípadě 

výrobků na základě moţnosti společnosti. Je však nutné brát na vědomí, ţe sestrojení 

tabulky je pouze prvním krokem. Musí se hledat komplexní řešení propojením všech 

čtyř dimenzí. Není moţné realizovat trţní příleţitosti bez alespoň částečné eliminace 

případných hrozeb, stejně jako maximalizace silných stránek bez nápravy těch slabých.  

Postup nalezení moţných variant řešení znázorňuje následující obrázek. 

(Jakubíková, 2008, str. 103) 
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Obrázek 3: Využití analýzy SWOT (Zdroj (11)) 

 

SWOT analýza bývá velmi často shrnutím předešlých analýz a umoţňuje nalezení 

nových moţností rozvoje firmy či vyuţití vzácných zdrojů. Její nevýhodou je však 

značná statičnost a subjektivnost. V praxi proto bývá často nahrazována jinými 

metodami, jako jsou kvantitativní O-T analýza nebo matice příleţitostí a hrozeb. 

(Jakubíková, 2008, str. 104) 

 

 

Faktory ovlivňující silné stránky: 

- Exkluzivní přístup k informačním zdrojům 

- Finanční síla a zdraví firmy 

- Jedinečné know-how, good will, patenty, technologie, obchodní značka, 

reputace 

- Míra diverzifikace či specializace 

- Nákladová výhoda, vyplývající například z efektivních dodavatelských procesů, 

just-in-time aj, 

- Speciální marketingové analýzy 

- Umístění produktu 

- Unikátní nebo jinak odlišené produkty a sluţby 

- Výrobní procesy a postupy, poskytující konkurenční výhodu 
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Faktory ovlivňující slabé stránky: 

- Nedostatečná diferenciace produktů a sluţeb v závislosti na konkurenci 

- Neodpovídající marketingová strategie a customer relationship management 

- Omezený přístup k distribučním kanálům 

- Slabá reputace a obchodní značka 

- Špatná kvalita produktů a sluţeb 

- Vysoké náklady, nízká produktivita, nedostatečná efektivita výkonnost výroby 

 

Příležitosti: 

- Odstranění mezinárodních obchodních bariér 

- Oslovení nových zákaznických segmentů 

- Outsourcing podnikových procesů 

- Rozvoj a vyuţití nových trhů a mezinárodní expanze 

- Rozvoj a vyuţití nových distribučních cest 

- Strategie aliance, fúze, akvizice, joint venture, venture capital, strategické 

partnerství 

- Vývoj nových produktů a odvětví 

 

Hrozby: 

- Cenové strategie konkurence a války 

- Konkurence na trhu 

- Příchod konkurence na trh s novým řešením, produktem nebo sluţbou 

- Regulace trhu 

- Trţní bariéry – zavedení cla, zvýšení dané… 

- Změna či fáze ţivotního cyklu výrobku, sluţby nebo odvětví 

 (10) 
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2. Analýza současného stavu 

 

2.1. Informace o společnosti 

K zhotovení své diplomové práce jsem si vybrala společnost E.ON servisní, s.r.o., 

jelikoţ s pracovníky této společnosti mám dobré zkušenosti a z řady z nich jsem 

spolupracovala jiţ na své bakalářské práci, kterou jsem vypracovala na téma finanční 

analýza. Od té doby se změnila struktura původní společnosti a sloučením vznikl právě 

E.ON servisní, s.r.o., jak bude popsáno níţe. 

 

Název společnosti: E.ON servisní, s.r.o. 

Typ společnosti: společnost s ručením omezeným 

Sídlo: České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49 

IČO: 251 86 213 

 

Předmět podnikání: 

- montáţ, opravy, revize a zkoušky plynových, elektrických a zdvihacích zařízení 

a plnění nádob plyny; 

- opravy a údrţba optických přístrojů a měřidel; 

- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; 

- poskytování technických sluţeb, testování, měření, analýzy a kontroly; 

- projektová činnost ve výstavbě a projektování elektrických zařízení; 

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přípravné a dokončovací stavební 

práce, specializované stavební činnosti; 

- údrţba motorových vozidel a jejich příslušenství; 

- velkoobchod, maloobchod, zprostředkování obchodu a sluţeb, pronájem 

a půjčování movitých věcí. 

- výroba elektrických zařízení; 

- výroba měřících, zkušebních a optických přístrojů a zařízení; 

- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických 

a telekomunikačních zařízení; 

 

 



31 

 

Jednatelé společnosti: 

- Karel Dietrich-Nespěšný 

- Karel Štěpán 

- David Dočkal 

 

Společnost je členěna následujícím způsobem: 

- Ekonomický úsek, 

- Montáţní úsek, 

- Provozní úsek 

- Správní úsek, 

- Úsek Business Development, 

- Úsek Měření, 

- Úsek Sluţby plyn, 

 

Zjednodušená organizační struktura: 

 

Obrázek 4: Zjednodušená organizační struktura (Zdroj - Vlastní zpracování interních dokumentů) 
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Hlavní zákazníci: 

- E.ON Česká republika, s.r.o.        

- SAG Elektrovod, a.s.                

- Energetika Malenovice, a.s. (EM)    

- Dalkia Česká republika, a.s.        

- Vysoké učení technické v Brně       

- E.ON Energie, a.s.                  

- Město Modřice              

          

Hlavní dodavatelé: 

- E.ON Česká republika, s.r.o.                                           

- ENERG-SERVIS a.s.                                                      

- Siemens, s.r.o.                                                        

- ROTHLEHNER pracovní plošiny, s. r. o.                            

- SAG Elektrovod, a.s. organizační sloţka Brno                         

 

Historie: 

E.ON Servisní, s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku 14. prosince 1998. Dne 31. 

prosince 2009 byla mezi společností a E.ON Česká republika, s.r.o., podepsána 

„Smlouva o převodu majetku a části činností a úkolů zaměstnavatele a přechodu 

souvisejících zaměstnanců“, na jejímţ základě k datu 1. ledna 2010 došlo k převodu 

výkonu části činností na společnost E.ON servisní. V souladu s vytyčeným cílem bylo 

dosaţeno synergických a ekonomických nákladových efektů v oblasti poskytování 

sluţeb zákazníkům jak v oblasti elektro, tak i plynárenství. 

Na společnost v rámci přeměny sloučením přešla k rozhodnému dni 1. lednu 2010 

odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti ENERG-SERVIS a.s., se sídlem Brno, 

Příkop 843/4, PSČ 602 00, IČ 255 51 132.  

 

Společnost má k 31. prosinci 2011 dva společníky, a to společnost E.ON Česká 

republika, s.r.o. s obchodním podílem ve Společnosti ve výši 83,67 % a společnost 

ENERG-SERVIS a.s. s obchodním podílem ve Společnosti ve výši 16,33 %. 

(Výroční zpráva společnosti) 
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2.2. SLEPTE analýza 

 

Jako první provedu SLEPTE analýzu, protoţe zkoumá obecné okolí firmy a to je 

bezpochyby jedním z nejdůleţitějších aspektů pro chod kaţdé firmy. Zásadně jej 

ovlivňuje ve všech fázích rozhodování a její interpretaci je potřeba věnovat zvláštní 

pozornost. 

 

2.2.1. Sociální faktory 

 

V dnešní době není ţádným tajemstvím, ţe český národ vymírá. Téměř denně slýcháme, 

ţe klesá porodnost, věk prvorodiček stoupá, zvyšuje se úmrtnost a průměrný věk 

obyvatele také roste, coţ znamená, ţe lidí v produktivním věku je stále méně. Pokud 

tento trend bude pokračovat, hrozí, ţe sociální systém bude mít váţné problémy. V roce 

2008 bylo v České republice 10,46 mil obyvatel a jejich věková skladba vypadala 

následovně (zpracované údaje jsou pro rok 2008, ale vzhledem k povaze grafu se údaje 

výrazně neliší): 

 

 

Graf 1: Věková skladba obyvatelstva (Zdroj (7)) 

 



34 

 

Zaneseme-li do grafu pouze vývoj počtu obyvatel za posledních 20 let, zjistíme, ţe 

negativní trend uţ lehce pominul, ale je nutné počítat s faktem, ţe velkou část tvoří 

přistěhovalci.  

 

 

Graf 2: Vývoj počtu obyvatel 1989-2009 (Zdroj (3)) 

 

Věková struktura je však stále nepříznivá. Počet nově narozených neustále klesá a je 

téměř na hranici s úmrtností, která rok od roku roste. Počet obyvatel ve věku 65 a více 

uţ přesáhl počet dětí v rozmezí 0-14 let, jak potvrzuje i následující graf, hodnotící vývoj 

za posledních 60 let. 

 

Graf 3: Podíl obyvatel ve věkové skupině 0-14 a 65 a více let (Zdroj (2)) 
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Co je pro celou skupinu a tím i naši firmu důleţité, je počet domácností a jejich ţivotní 

úroveň a ţivotní styl. Podle předběţných výsledků sčítání lidu za rok 2011 je v České 

republiky 1,77 miliónů obydlených domů a 3,9 miliónů obydlených bytů, coţ znamená 

přibliţně 6 miliónů na elektřině závislých domácností. To je jedna významná část 

zákazníků společnosti, vedle podnikatelských subjektů a státu. 

 

 

Graf 4: Počet obydlených domů a bytů v ČR v roce 2011 (Zdroj (18)) 

 

 

Z analýzy ČSÚ vyplývá, ţe důleţité je také rozloţení obyvatelstva. Sice nevykazuje 

ţádný prokazatelný trend a vyznačuje se střídavými obdobími růstu a poklesu, vlnami 

stěhování do měst a zpátky do vesnic, ale podstatné jsou především důvody. 28% 

obyvatel následuje svého rodinného příslušníka, coţ se týká především dětí a partnerů. 

Dalšími hlavními argumenty pro stěhování jsou bytové důvody a práce, ať uţ kvůli 

změně pracoviště či přiblíţení se k němu. Spoustu rodin se v době krize musela 

vypořádat se ztrátou práce jednoho z ţivitelů a velmi často se odhodlali i ke stěhování 

do krajů s větší nabídkou pracovních míst. Celková míra nezaměstnanosti v České 

republice je k 31.3.2012 8,9% a meziročně dále roste, přestoţe se vláda snaţí tento 

nepříznivý vývoj zvrátit. Svého minima dosáhla v roce 2008, kdy byla pouhých 5% a od 
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té doby opět roste. V prvním čtvrtletí roku 2012 bylo nezaměstnaných 525 180 občanů a 

volných pracovních míst pouhých 39 906. Oproti lednu je to však o 5 000 více. Pro 

firmu je to obecně příznivý stav, jelikoţ má k dispozici velké mnoţství levné pracovní 

síly, která je poměrně vzdělaná, jelikoţ je mezi nimi spoustu čerstvých absolventů 

středních a vysokých škol, kteří kvůli chybějící praxi jen stěţí hledají zaměstnání.  

 

Průměrná mzda činila v loňském roce 26 067 Kč, coţ značí její nárůst. Ovšem pouze 

v nominální hodnotě, v reálné pochází k pomalému poklesu. Proto ve většině případů 

nestačí domácnostem na tvoření úspor, mnohdy ani pokrytí nákladů. Podle výzkumu 

ČSÚ ţijí občané na výrazný dluh. Průměrné hrubé peněţní příjmy na osobu a rok činily 

v roce 2010 164 047 Kč a hrubé peněţní výdaje 148 629 Kč. Takţe na úspory zůstalo 

jen velmi málo peněţních prostředků. Pokud však odečteme rodiny, kde jeden z ţivitelů 

vydělává více neţ 100 000 Kč měsíčně, zjistíme, ţe tyto statistiky opravdu nejsou 

pozitivní a průměrným rodinám vychází bilance záporná. Největší částky vydávají 

české rodiny na bydlení, energie a potraviny. Následuje rekreace a telekomunikace, 

velký poměr zastávají i oděvy, alkoholické nápoje a tabák.  

 

 

Graf 5: Složení výdajů domácností (Zdroj (5)) 
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Zhodnotím-li jejich ţivotní styl, bude se odvíjet od průměrného příjmu, spotřeby a 

poměru úspor. Vzhledem ke skladbě výdajů českých domácností, jak je lze přehledně 

vidět na předchozím koláčovém grafu, lze hodnotit, ţe ţivotní úroveň je v České 

republice poměrně vysoká. Nejvyšší částky putují na bydlení, energii a potraviny, ale to 

jsou základní komodity. Za nadstandard lze chápat doprava, kam spadají i zdroje na 

nákup dopravního prostředku a výdaje na zábavu, vybavení bytových jednotek či 

moderní technologie. Zaráţející je i výše finančních prostředků vydaná na alkohol a 

tabák, obzvláště v porovnání s výdaji na zdraví. 

 

Pro grafické vyjádření dosaţeného vzdělání obyvatelstva jsem vyuţila zpracování ČSÚ, 

vytvořeného z výsledků Sčítání lidu, domů a bytů. Z níţe uvedeného grafu je patrné, ţe 

klesá počet lidí pouze se základním vzděláním a více neţ polovina obyvatel má 

maturitní vysvědčení či vysokoškolský diplom.  

 

 

Graf 6:Obyvatelstvo podle dosaženého vzdělání (Zdroj (6)) 

 

 

 

 



38 

 

2.2.2. Legislativní faktory 

 

Legislativní faktory, ovlivňující energetický průmysl v České republice můţeme 

rozdělit do tří kategorií – právní předpisy ČR, právní předpisy EU a soudní rozhodnutí. 

V ČR má kaţdé podnikání svůj základ v Občanském zákoníků, Obchodním zákoníku a 

částečně i správním řádu. Dále pak v zákoníku práce, zákon o účetnictví či zákony o 

daních. Energetický průmysl ovlivňuje: 

 

- Zákony a vyhlášky: 

o Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Včetně vyhlášek 

ERÚ k tomuto zákonu. 

o Zákon č. 211/2011 Sb., kterým se mění s účinností od 18. srpna 2011 (s 

výjimkou § 17d energetického zákona, který nabývá účinnosti dnem 1. 

ledna 2012) zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony 

o Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných 

zdrojů energie a o změně některých zákonů  (zákon o podpoře vyuţívání 

obnovitelných zdrojů), ve znění účinném od 1. 1. 2011. Včetně vyhlášek 

ERÚ k tomuto zákonu. 

 

- Nařízení vlády: 

o Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu 

územní energetické koncepce 

 

- Prováděcí předpisy dalších orgánů a institucí 

o Vyhlášky Ministerstva ţivotního prostředí ČR 

o Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

o Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

http://www.eru.cz/user_data/files/legislativa/legislativa_CR/Zakony/211_2011.pdf
http://www.eru.cz/user_data/files/legislativa/legislativa_CR/Zakony/ZOZE_1_1_2011_vcetne_402_10.pdf
http://www.eru.cz/user_data/files/legislativa/legislativa_CR/narizeni_vlady/195_2001.htm
http://www.env.cz/__c1256e7000424ac6.nsf/Categories?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=14.1#14.1
http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-Legislativa
http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/energeticka-legislativa/
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Z právních předpisů EU ovlivňují podnikání především soudní rozhodnutí, které jsou 

zastřešující pro judikáty související s problematikou energetického zákona o cenách 

energií, rozhodnutí Soudního dvora EU k dané problematice a dále pak směrnice a 

dokumenty související s regulací a prodejem elektrické energie a její výroby 

z obnovitelných zdrojů.  

 

 

Dalším faktorem, který ovlivňuje tento obor je Energetický regulační úřad, který byl 

zřízen 1. ledna 2001 jako správní úřad pro výkon regulace v energetice. Úřad sídlí 

v Jihlavě a další pracoviště má v Praze. Řídí jej předseda, který je do funkce zvolen a 

dosazen prezidentem republiky na návrh vlády. Jeho působnost je v následujících 

oblastech: 

 

- regulace cen 

- podpora vyuţívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a kombinované 

výroby elektřiny a tepla 

- ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů 

- ochrana oprávněných zájmů drţitelů licencí 

- dozor v energetických odvětvích 

- šetření soutěţních podmínek 

- šetření v obchodních prostorách 

- spolupráce s ÚOHS 

- podpora hospodářské soutěţe v energetických odvětvích 

- výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích 

 

 

Jako poslední oblast lze zahrnout funkčnost soudního systému a vymahatelnost práva. 

Ten je v České republice všeobecně kritizován a povařován za nefunkční. Problém lze 

spatřit jak v právním základu, tak v samotné praxi jednotlivých úřadů. Otázka korupce 

by byla na samostatnou práci, a proto tuto tématiku nebudu ani rozvádět. 
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2.2.3. Ekonomické faktory 

 

Celý stát, kaţdý podnik i jednotlivé obyvatele ovlivňuje celá řada makroekonomických 

jevů. Obecně je lze rozdělit do dvou skupin, na makroekonomické ukazatele a oblast 

úspor, kam spadají i podmínky a dostupnost úvěrů a další. 

 

HDP očištěný o sezónní a cenové vlivy dosáhl v posledním čtvrtletí roku 2011 nárůstu 

meziročně o 0,6%, ve srovnání se 3. čtvrtletím však klesl. Meziročně vzrostl o 1,7% a 

dlouhodobě má v absolutním vyjádření rostoucí charakter. Vyjádříme-li HDP na 

obyvatele, je to 24 400 $ (podle ČSÚ 363 000 Kč) a v porovnání s ostatními státy světa 

jsme na 45. místě.  

 
Graf 7:Vývoj HDP 1995-2011 (Zdroj (4)) 

 

 
Graf 8:Vývoj HDP na obyvatele 1995-2011 (Zdroj (4)) 
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Inflace, respektive míra inflace od roku 1993 velmi výrazně klesla, jak je vidět na 

následujícím grafu. V roce 2008 sice zaznamenala negativní výkyv, ale letos uţ opět 

dosahovala poloviční úrovně. V posledních 3 letech však lze pozorovat opět mírně 

rostoucí trend. Aktuálně je 3,8% a průměrný index spotřebitelských cen 2,4%.  

 

Graf 9:Míra inflace v letech 1993-2011 (Zdroj (4)) 

Deficit státního rozpočtu je poslední 3 roky v řádech stovek mld. Kč a státní dluh tak od 

roku 2000 neúprosně roste a v posledních 5ti letech velmi nepříjemnou rychlostí. Je 

tvořen závazky státu vůči věřitelům z České republiky i ze zahraničí a lze jej dle tohoto 

kritéria rozdělit na zahraniční a domácí. Domácí dluh je krytý převáţně státními 

dluhopisy, které jsou v posledních letech hojně emitovány, coţ lze vidět na modré části 

grafického znázorněný. Zahraniční dluh je tvořen převáţně půjčkami od Evropské 

banky. Pokud se i nadále bude státní dluh zvyšovat nastoleným tempem, lze tento faktor 

chápat jako značnou hrozbu, pro občany i pro firmy, podnikající v České republice. 

 

Graf 10: Struktura a vývoj státního dluhu 1993-2011 (Zdroj (4)) 
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Cenová politika státu je velmi ovlivněna členstvím ČR v EU. V závislosti na otevírání 

trhu a vzniku plnohodnotné konkurence chce stát omezit rozsah zásahů, zúţit seznam 

výrobků podléhajících regulaci či zprůhlednit pravidla státní cenové regulace. Obecně 

mají tyto pravomoci ministerstva financí, zdravotnictví a dopravy a spojů, Český 

telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad, kraje, obce a další. Cenová politika 

státu je ukotvena v zákoně č.  526/1990 Sb., o cenách a zákoně č. 265/1991 Sb., o 

působnosti orgánů České republiky v oblasti cen ve znění pozdějších novel.  

 

Daňová politika státu je obecně zaměřena na podporu ekonomického růstu, či 

sniţování zaměstnanosti, tedy fiskální. Ovšem snaha sniţovat státní dluh, reformovat 

veřejné finance či zjednodušit daňový systém se mi nejeví jako příliš zdařilá. Agresivní 

fiskální politika nemůţe trvat dlouhodobě a zatím není vidět přílišný účinek.  Pro obor 

podnikání naší společnosti je důleţité, ţe od roku 2008 se radikálně zvýšila finální cena 

elektřiny vlivem zavedení spotřební daně z elektřiny, která je jako nová ekologická daň 

součástí ceny. To způsobilo radikální sníţení její spotřeby. Negativní vliv má rovněţ i 

letošní zvýšení sazby daně z příjmu právnických osob. 

 

 

Centrální bankou je v České republice Česká národní banka, která zároveň vykonává 

dohled nad finančním trhem a pečuje o měnovou stabilitu. V posledních letech se snaţí 

hlavně cílovat inflaci a prognostikovat budoucí vývoj finanční stability. Klade důraz na 

finanční analýzy a kaţdoročně vydává „zprávy o finanční stabilitě“, které jsou volně 

staţitelné na stránkách ČNB. Obecně ji lze chápat za silnou a nijak výrazně 

neohroţenou, její intervenční síla je dostatečná. 

  

Stav úspor / dluhů domácností odpovídá finanční situaci obyvatelstva. Při zvyšujících 

se cenách, daních, inflaci a sniţování reálné mzdy nelze předpokládat, ţe lidé budou 

schopni ve velké míře spořit. Většina obyvatel si z obav o budoucnost zakládá penzijní 

fondy nebo se zřizuje penzijní připojištění. Uloţené peníze mají buď na 

netermínovaných vkladech, nebo je drţí doma, protoţe stavební spoření jiţ přestává být 

výhodné. Míra hrubých úspor domácností klesá a proti ní bohuţel roste mnoţství dluhů. 

Za roky 1995 – 2005 vzrost objem dluhu českým domácností téměř o 800%.  Důvody 
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lze hledat hlavně v rozdílném pohledu obyvatel na zadluţení, růstu ţivotní úrovně, 

touze po vlastním bydlení či velké marketingové propagaci poskytovatelů. Největší 

podíl mají tedy úvěry na bydlení a spotřebitelské úvěry.  

 

S úrovní zadluţenosti domácností a firem souvisí i dostupnost úvěrů a úroková míra. 

Obecně lze říci, ţe dostupnost úvěrů je velmi snadná. Někdy dle mého názoru aţ příliš. 

Mnohdy občanům stačí jen doklad totoţnosti a odchází s nemalou částkou peněz. O 

finanční krytí či pravost prokazované výše příjmů uţ se nikdo výrazně kriticky 

nezajímá, proto roste počet neplatičů a podvodníků. Podnikatelské subjekty mají 

podmínky o něco sloţitější, hlavně v oblasti zaloţení podnikatelského účtu. K němu 

však jiţ spousta společností nabízí předschválený podnikatelský úvěr, čímţ nepřímo 

nabádá podnikatele k jeho vyuţití. Úroková sazba ČNB zůstává v posledních obdobích 

na stejné úrovni, bankovní má kolísající tendenci, v posledních letech mírně roste.  

 

 

2.2.4. Politické faktory 

Asi největší vliv na podnikání celkově bude mít připracovaná změna zákoníku práce, 

která se bude týkat například pracovní doby, zkušební doby, dohody o provedení práce 

a dohody o pracovní činnosti a další. Z hlediska politické stability není situace pozitivní 

a při zváţení programu politické strany u moci, ani výhledy pro malé či střední 

podnikatele není dobrý. Naše společnost je však součástí velkého koncernu a ohrozit ji 

tak můţe maximálně politický lobbing jejích konkurentů. 

 

 

2.2.5. Technologické 

Do této oblasti bych obecně pro celou skupinu E.ON zahrnula všeobecné snahy o 

sníţení spotřeby elektrické energie a o nalezení nových zdrojů energie jako takové. 

Částečnou hrozbou můţe být jiţ zmiňovaná solární energie nebo příměstské větrné 

elektrárny či alternativní vyuţití vodíku. Tyto trendy je potřeba průběţně sledovat a 

v případě jejich radikální popularizace se jim pruţně přizpůsobit. Společnost by tedy 

měla společně se svým hlavním odběratelem vytvořit alternativní plán pro tyto moţnosti 

vývoje a postupně jej zavádět do organizační struktury a výroby samotné. 
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Co se týče distribuce elektrické energie, nepředpokládáme, ţe by se v nejbliţších letech 

našla lepší alternativa neţ pevně instalovaným vedením, takţe v této sekci firmě změny 

nehrozí. Změna můţe nastat v jeho délce, kdy je moţné, ţe spousta domácností si 

vybuduje vlastní elektrárny, ať uţ solární, či například větrné. Ale i tyto domácnosti 

budou potřebovat přivést vyrobenou elektřinu do domácnosti.  

 

Změna můţe nastat v materiálech vodičů či způsobu propojení a dále v technice oprav 

jednotlivých vedení. Například u plynu narůstá v poslední době vyuţití tzv. balonů nebo 

balonových souprav u elektřiny to můţe bát zdokonalení systému vzdáleného odpočtu. 

 

Morální zastarání těchto produktů nehrozí, ba naopak většina lidí má doma kotle tak 

dlouho, dokud se jim nezničí a jiţ je nelze opravit. Jedná se tedy o zboţí, u kterého se 

trendy projevují jen málo a to se projevuje i na doprovodných sluţbách. Je však logické, 

ţe starší komponenty budou potřebovat větší servis a naopak. 

 

 

2.2.6. Ekologické 

Otázka ekologie a energetického průmyslu je stálým a ţhavým tématem, které by 

vydalo na samostatnou práci. Proto jen ve vztahu k celé skupině zmíníme novou 

ekologickou daň, která se stala součástí ceny energie nebo rozsáhlost nutných opatření 

při její výrobě (obzvláště u jaderných a tepelných elektráren, kde je dopad na ţivotní 

prostředí velmi výrazný) a částečně i při její distribuci. Dále musí společnost obezřetně 

nacházet se všemi odpady, hledat alternativní vyuţití pro staré, nepotřebné či poškozené 

vodiče a zařízení, aby nekončili pouze ve sběrnách barevných kovů nebo se zajímat o 

ekologické problémy dané oblasti a coby zodpovědná součást mikrookolí se zapojit do 

jejich řešení.  

 

Skupina E.ON klade na otázku ekologie velmi silný důraz a vţdy se snaţí o aplikaci 

těch nejlepších na trhu dostupných technologií a postupů, tak aby případné negativní 

vlivy jejích činností byly co nejvíce minimalizovány.  
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2.2.7. Shrnutí SLEPTE analýzy 

 

Během analýzy sociálních faktorů jsem došla k závěrům, ţe situace v České republice 

není zcela ideální. Počet populace sice opět dostal rostoucí trend, velký nárůst je však 

způsoben značným přistěhovalectvím. Navíc stárneme, coţ znamená, ţe občanů 

v produktivním věku je stále méně. To můţe způsobit následné problémy se sociálním 

systémem. Počet domácností je přibliţně 6 milionu, z toho na Moravě je jich třetina. 

Tyto domácnosti tvoří aktuální i potenciální zákazníky zkoumané firmy a zváţím-li 

expanzi do Čech, vidím velký potenciál. Celková míra nezaměstnanosti v České 

republice je k 31.3.2012 8,9% a meziročně dále roste. Pro občany je to negativní vývoj, 

avšak pro naši společnost to znamená, ţe má k dispozici volnou vzdělanou a levnou 

pracovní sílu. V oblasti úspor a poskytování úvěrů ţijí Češi na dluh. Ve většině případů 

se jedná o spotřebitelské úvěry nebo hypotéky. Odtud i sloţení spotřeby rodin. Nejvíce 

finančních prostředků vydáváme na bydlení, energie, vodu a potraviny.  

 

Z legislativních faktorů jmenujme například energetický zákon nebo zákon o podpoře 

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Nejvíce však tuto oblast ovlivňuje 

Energetický regulační úřad, na který v poslední době směřuje spoustu stíţností 

zákazníků a dá se očekávat jeho radikální zásah. Poslední oblast, funkčnost soudního 

systému a vymahatelnost práva je v České republice všeobecně povaţován za 

nefunkční. 

 

HDP se v posledních letech drţí na přibliţně stejné úrovni, 24 400 USD/osobu/rok a 

v porovnání s ostatními státy jsme na 45. místě ţebříčku. Míra inflace je aktuálně 3,8% 

a průměrný index spotřebitelských cen 2,4%. Budeme-li hovořit o hospodaření státu, 

státním rozpočtu a dluhu, jedná se o samé negativní trendy. Deficit státního rozpočtu od 

roku 2000 roste, stejně jako veřejný i zahraniční dluh, který letos překročil 1 600 mld. 

Kč. Cenová politika státu je ukotvena v zákoně o cenách a zákoně o působnosti orgánů 

České republiky v oblasti cen. V posledních letech je značně ovlivněna vstupem České 

republiky do EU a orgány připravují novelizace, které zpřístupní trh, omezí počet 

výrobků podléhající regulaci či zprůhlední pravidla státní cenové regulace. Daňová 

politika státu je fiskální, zaměřená na sniţování státního dluhu a nezaměstnanosti. Tyto 
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snahy jsou však, zdá se, neúčinné. Naproti tomu centrální banka, Česká národní banka, 

lze povaţovat za silnou a nijak výrazně neohroţenou, její intervenční síla je dostatečná. 

Poměr úspor a dluhů je dosti nevyrovnaný. Značná část obyvatel si z obav o budoucnost 

zakládá penzijní fondy, avšak dluhové financován převládá. Od roku 1995 vzrostl 

objem dluhů o více neţ 800%, hlavně z důvodu dostupnosti úvěrů a rostoucí potřebou 

spotřebního zboţí.  

 

Politická situace u nás není příliš stabilní a lze očekávat obměny v postavení 

jednotlivých stran, pokud dojde k předčasným volbám. Z chystaných změn ovlivní 

podnikatelské aktivity hlavně připravovaná úprava zákoníku práce, konkrétně například 

pracovní doby, zkušební doby či dohod o provedení práce a dalších oblastí. 

 

Z hlediska technologických faktorů bych obecně zahrnula snahy o sníţení spotřeby 

elektrické energie a hledání alternativních zdrojů, které výrazně ovlivní podnikání mnou 

vybrané firmy. U způsobu distribuce neočekáváme velké inovace a tedy ani v oblasti 

servisu a oprav těchto zařízení a distribučních cest.  

 

Otázka ekologie v energetickém průmyslu je diskutovaným tématem a skupina E.ON na 

ni výrazně dbá. Snaţí se o pouţíváních těch nejmodernějších technologií a postupů, aby 

případné negativní dopady činnosti byly co moţná minimální. Do této oblasti spadá i 

nová ekologická daň, která navýšila ceny elektrické energie.  
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2.3. Porterův model 5ti sil 

 

Pro analýzu oborového okolí jsem zvolila Porterův model 5ti sil, jak uţ jsem uvedla 

v teoretické části práce. Je poměrně jednoduchý a poskytuje ucelené a přehledné 

informace o stavu konkurenčního prostředí. Jeho základním předpokladem je, ţe na 

kaţdou firmu působí 5 základních sil z okolí: 

 

- Vyjednávací síla zákazníků 

- Vyjednávací síla dodavatelů 

- Hrozba vstupu nových konkurentů 

- Hrozba substitutů 

- Rivalita na trhu 

 

 

2.3.1. Vyjednávací síla zákazníků 

Vzhledem k tomu, ţe hlavním zákazníkem společnosti je její de facto koncernová 

součást, jsou její vyjednávací síly sloţitě popsatelné. V podstatě jsou její finální 

zákazníci zprostředkováni přes mezičlánek, kterým je matka E.ON ČŘ. Společnost 

E.ON servisní se zabývá projekcí, montáţí, provozem a servisem elektrických a 

plynových zařízení, které jsou součástí podnikatelské aktivity společnosti E.ON. Kdyby 

ta neměla své zákazníky, přišla by i naše společnost o převáţnou část klientely. 

Z celkové sumy odběrů trţeb tvoří 95% právě tento odběratel, a proto by jeho ztráta 

mohla mít fatální následky. To je vzhledem k vzájemným vztahům velice 

nepravděpodobné, skoro nemoţné, ale i tak bych doporučila rozšířit portfolio odběratelů 

a zvýšit podíl těch větších. Matka společnosti má smluvně upraveny ceny i objemy 

sluţeb a jsem názoru, ţe trţní podmínky by byly pro firmu výhodnější. Proto bych se 

soustředila na firmy SAG Elektrovod, a.s., Energetika Malenovice, a.s. (EM), Dalkia 

Česká republika, a.s. nebo naše Vysoké učení technické v Brně a rozšířila objem jim 

poskytovaných sluţeb, coţ zvýší i zisky firmy. 

 

 



48 

 

2.3.2. Smluvní síla dodavatelů 

Společnost E.ON servisní má více neţ 900 stálých dodavatelů, z nichţ pouhá stovka 

tvoří 95% odběrů (závazků) společnosti. Vzhledem k šíři portfolia je patrné, ţe se 

společnost snaţí nalézt pro kaţdou poloţku zvlášť tu nejvýhodnější nabídku. Přesto 

bych doporučila soustředit se právě na tu první stovku a s nimi vyjednávat dlouhodobé 

obchodní podmínky. Hlavními dodavateli jsou samozřejmě součásti koncernu – jeho 

matka a společnost, jejíţ kmenoví zákazníci při fůzi utvořili základ pro mnou 

zkoumanou společnost. Lze proto předpokládat, ţe objem zakázek, dodavatelské 

podmínky i samotné ceny jsou pevně stanoveny tak, aby byly výhodné pro obě strany. 

O smluvní síle se tedy nedá uvaţovat. Dalšími významnými dodavateli jsou společnosti 

Siemens, s.r.o., ROTHLEHNER pracovní plošiny s. r. o. nebo SAG Elektrovod, a.s.. 

 

2.3.3. Riziko vstupu potencionálních konkurentů 

Vzhledem k povaze předmětu podnikání ovládající osoby je poměrně kapitálově 

náročné vstoupit do tohoto odvětví, alespoň v tak velkém rozsahu. Náklady na 

vytvoření distribučních cest představují značnou bariéru a diferenciace produktu je také 

velmi obtíţnou. Jediná forma ohroţení by tedy byla prostřednictvím ceny. Vlivem státní 

regulace, ekologické daně a zvýšené dani z příjmů je však velmi nepravděpodobné, ţe 

by na trh vstoupila společnost, která by nabízela výrazně niţší ceny, obzvláště po tak 

výrazných vstupních nákladech.  

 

Budeme-li uvaţovat o konkurenci přímo pro společnost E.ON servisní, jsou zde 

hrozbou drobní ţivnostníci či střední firmy, které mohou téměř bez problémů vstoupit 

do konkurenčního prostředí. Ti si však musí hledat vlastní klientelu, coţ jim způsobuje 

konkurenční nevýhodu, jelikoţ musí investovat finanční prostředky do propagace. 

Z moţných forem ohroţení se zde nabízí pouze cena a sluţby, jelikoţ podstata 

podnikání je stále stejná a nelze ji jakkoliv změnit – péče o plynové a elektrické 

zařízení. Zde není patrná ţádná další bariéra a je proto nutné brát tuto moţnost na 

vědomí. Vezmeme-li však v úvahu velikost hlavního zákazníka a jeho široké portfolio 

odběratelů, kteří jsou z povahy věci také zákazníky této společnosti, likvidační ohroţení 

ze strany těchto drobných konkurentů jí nehrozí. 
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2.3.4. Hrozba substitučních výrobků  

V oblasti energetiky se jen velmi těţko hledají substituty a tudíţ i jejich dodavatelé, 

kteří se starají o distribuci elektřiny či výstavbu, provoz a údrţbu energetických zařízení 

budou jen stěţí nahrazeni. Částečně lze jako substitut chápat rozvoj „domácích“ 

solárních či větrných elektráren, ale vzhledem k jejich kapitálové náročnosti a 

legislativním úpravám tohoto odvětví, lze předpokládat, ţe nenabudou takového 

rozsahu, který by firmu či jejího odběratele zásadně ovlivnil. Hromadná přechod 

domácností k dřevu či uhlí pravděpodobně nelze předpokládat. 

 

V rámci distribuce elektřiny mohou substituty ovlivnit pouze nové technologie, které 

jsem částečně popsala v technologických faktorech. V případě vyvinutí nízko-

údrţbových součástek bude pravidelná servisní sluţba logicky méně potřebná. 

 

Nalezení alternativní cesty, která by znamenala zcela bezúdrţbový systém, je zatím 

nemyslitelné, ale s ohledem na rychlý technický rozvoj ne zcela nemoţné. 

 

 

2.3.5. Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Mezi stávajícími konkurenty nedochází k příliš významnému konkurenčnímu boji, 

protoţe kaţdá energetická společnost má většinou svoji firmu, která jí zajišťuje 

potřebné sluţby a ve vlastním zájmu má smluvně zajištěno, ţe společnost bude 

spolupracovat výhradně s ní. Určitá konkurence je zde v oblasti údrţby, oprav a revizí 

energetických a plynárenských zařízení, kde jsou jí konkurencí drobní ţivnostníci. Ti 

disponují značnou časovou flexibilitou a jsou zákazníkům bliţší, poněvadţ ti se 

málokdy s poruchou na takovémto zařízení obracejí rovnou na dodavatele a raději řeší 

problém vlastní cestou a volí opraváře z blízkého okolí. Tito drobní ţivnostníci však 

nemůţou ohrozit fungování společnosti. 

 

Do oblasti rivality mezi stávajícími konkurenty však lze zařadit i konkurenční boj mezi 

společností E.ON a ČEZ, jelikoţ situace matky s vývojem společnosti E.ON servisní 

úzce souvisí. Pokud by zákazníci E.ON přešli ke konkurenci, přišla by i naše společnost 
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o značnou část klientely. Proto i tento faktor zařadím do zkoumání. Okrajově lze zařadit 

i společnost RWE. 

 

Stav soupeření mezi oběma energetickými společnostmi je značný. Obě se snaţí získat 

zákazníky protější strany, aby získaly většinový podíl na trhu. Z výsledků různých 

uţivatelských anket, příspěvků na poradních centrech a další neoficiálních zdrojů je 

patrné, ţe společnost E.ON je vnímána jako jeden z nejdraţších dodavatelů na trhu a 

spoustu jejich zákazníků uvaţuje o přechodu ke konkurenci. V roce 2012 však jako 

jediná z konkurenčních firem zlevní, coţ by dle mého názoru měla dát patřičně najevo. 
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2.3.6. Shrnutí Porterovy analýzy 

Vyjednávací síla zákazníků je jen velmi sloţitě popsatelná, vhledem k tomu, ţe hlavním 

zákazníkem společnosti je její koncernová součást. Lze ale předpokládat, ţe vzájemné 

vztahy jsou nastaveny tak, aby byly výhodné pro obě strany. Problém by mohl nastat při 

odchodu klientů od matky E.ON servisní, protoţe ta podniku dodává 95% zákazníků. 

Bylo by proto vhodné rozšířit portfolio o další, byť drobnější zákazníky, kteří však 

nejsou zainteresování ke skupině E.ON a platí pro ně plně trţní podmínky, které jsou 

pro firmu určitě cenově lákavější. Pochopitelně toto závisí na smlouvě s koncernem. 

 

Dodavatelská skupina je v tomto případě mnohem širší a skýtá přes 900 subjektů, coţ 

dokazuje snahu podniku najít ty nejvýhodnější dodavatele pro kaţdou poloţku. Zde je 

potřeba zaměřit se na prvních 100, kteří celkem představují 95% odběrů a s nimi 

vyjednat ještě výhodnější podmínky – niţší ceny, delší lhůty splatnosti, příznivější 

velikosti dodávek a další.  

 

Riziko vstupu nových konkurentů do oboru je potřeba chápat ze dvou úhlů pohledu. 

Tím prvním je oblast dodávek elektřiny obecně, kde je toto riziko velmi malé vzhledem 

k vysokým vstupním nákladům a bariérám ve smyslu distribučních sítí. Z pohledu 

konkurence pro samotný E.ON servisní je ohroţení značné, převáţně ze strany 

drobných ţivnostníků a firem, pro které je jedinou nevýhodou fakt, ţe si musí hledat 

nové zákazníky sami a nepřevezmou je automaticky od dodavatele elektřiny. Avšak ze 

zkušeností vím, ţe v případě závady na elektrickém nebo plynovém zařízení zákazník 

hledá nejrychlejší formu opravy, takţe si závadu buď opraví sám, nebo hledá v okolí 

bydliště. Proto je toto riziko potřeba brát v úvahu. 

 

Substituční výrobky pro oblast servisu mohou být chápány například jako změny 

technologií distribuce či některých součástek, které budou mít za následek niţší potřebu 

správy a kontroly. Pro celou skupinu to je odhroţení ze strany alternativních zdrojů, či 

návrat domácností k uhlí a dřevu. 
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Rivalita mezi stávajícími konkurenty v oblasti servisu není nijak výrazná. Kaţdý 

z dodavatelů energie má svoji dceřinou společnost, která jí tyto sluţby zajišťuje a ta má 

tak zajištěný dostatek zákazníků. Jediné ohroţení přichází ze strany jiţ zmíněných 

drobných ţivnostníků, kteří však nejsou schopní způsobit servisním společnostem 

existenční problémy.  

 

Ovšem rivalita mezi matkami těchto firem (E.ON, ČEZ a RWE) je značná a v případě 

cenové války by poraţený koncern mohl mít značné problémy. Proto je důleţité 

vypracovat konkurenční strategii v rámci celé skupiny, tu sdílet a společně plnit.  
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2.4. Analýza 7S 

 

Analýza 7S slouţí ke zkoumání vnitřního prostředí firmy a skládá se ze sedmi částí, 

které musí být u úspěšné firmy v souladu. Jednotlivé faktory rozdělujeme na tvrdé 

(strategie, organizace a procesy) a měkké (hodnoty, kompetence, řízení a kultura a 

spolupracovníci). Tuto část práce jsem vypracovávala ve spolupráci se zaměstnanci 

firmy, abych dostala co nejpřesnější informace a mohla problematiku objektivně 

zhodnotit. Interpretace některých faktorů však nebyla zcela jasná a jednotná, proto jsou 

to mnohdy poněkud subjektivnější náhledy.  

 

2.4.1. Strategie (Strategy) 

Cílem společnosti je vytvořit trţně orientovanou, nezávisle řízenou společnost, která 

dosáhne trvalé konkurenceschopnosti v oblasti poskytování distribučních sluţeb 

stávajícím i budoucím zákazníkům. Strategie vyplývá z předmětu podnikání, kterým je 

projekce, montáţ, revize a opravy plynových a elektrických zařízení a inţenýrská 

činnost ve výrobě.  

 

Společnost je v rámci koncernu zodpovědná za servisní činnosti. Na základě SLA 

provádí většinu provozních, montáţních činností a činností preventivního řádu údrţby. 

Mimo to má moţnost pro zákazníky koncernu provádět montáţní činnost, čímţ má 

zajištěnou strukturu a mnoţství stálých zákazníků, které nemusí hledat a oslovovat.  

 

Pro letošní rok aktualizovala skupina E.ON svou strategii do dvou částí. Tou první je, 

transformace z evropského dodavatele energií na globálního, specializovaného 

poskytovatele energetických řešení a druhou reprezentuje heslo „učiníme energii čistší a 

lepší“. K první se váţí dílčí cíle jako je orientace na konkurenční obchody, cílený růst 

mimo Evropu, trvale udrţitelná kultura výkonů nebo přehodnocení investic. 

Dílčími strategiemi druhé strategie je pak poskytovat pouze taková energetická řešení, 

která značně zlepšují stav obsluhovaných energetických systémů a vyhledávat pouze 

takové oblasti činnosti, kde lze udrţet značnou konkurenční výhodu na celém trhu a 

nabízet zákazníkům nejlepší produkty a sluţby. 
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Dále se společnost snaţí rozšířit sluţby a produkty i do dalších regionů a to zejména 

formou strategických partnerství. Prozatím je zaměřena pouze na Jihočeský, 

Jihomoravský, Zlínský kraj a kraj Vysočina. Konkurenční ČEZ má oblast svojí 

působnosti v Plzeňském, Karlovarském, Středočeském, Ústeckém, Libereckém, 

Královéhradeckém, Pardubickém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Jak je tedy 

patrné, má konkurence trţní převahu. Strategie diferenciace je zde moţná pouze formou 

doprovodných sluţeb, které však značná část zákazníků tak často nevyuţívá. Proto se 

nabízí jako výhodnější cenová konkurence, jelikoţ je to právě cena, která je pro 

finálního zákazníka mnohdy nejdůleţitější. Vzhledem k veřejnému povědomí o cenách 

je třeba ceník patřičně propagovat pomocí vhodné mediální kampaně.  

 

 

2.4.2. Struktura (Structure) 

Firma má centralizované řízení s regionálním uspořádáním koncových jednotek. 

Struktura samotné společnosti je částečně popsána v úvodu práce a stručně lze říci, ţe 

vyuţívá funkční organizační struktury. Míra závislosti, či naopak samostatnosti 

jednotlivých regionálních poboček lze poměrně těţko specifikovat a kvantifikovat, 

takţe je obtíţné jednoznačně rozhodnout, jestli se jedná o převáţně autonomní 

strategické podnikatelské jednotky nebo spíše o divizní územní strukturu. Po 

přezkoumání poměrů ve společnosti bych se přiklonila k divizní územní struktuře, která 

se mi zdá i vhodnější. V porovnání s ostatními typy struktur méně zatěţuje nejvyšší 

vedení, které její práci kontroluje pouze na základě ročních výkazů, a tudíţ se nemusí 

zabývat podrobnostmi. I průkaznost výsledků je jednoznačná a jednotlivé divize nemají 

moţnost svalit vinu na jiné, coţ je velmi důleţité pro oblast controllingu a řízení jakosti. 

Naopak nevýhodu vidím v moţných problémech s koordinací s ostatními divizemi, 

nízkou celopodnikovou spoluprací nebo v hůře prosaditelném naplňování podnikových 

cílů. Avšak pokud jsou na vedoucích pozicích schopní manaţeři, kteří společně 

komunikují a kooperují, je divizní územní struktura ideální volba. 

(1) 
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2.4.3. Systémy (Systems) 

Tok informací je ve společnosti zajišťován několika prostředky: 

- běţná komunikace mezi pracovníky se děje pomocí emailu 

- sdílení dokumentů nebo událostí je moţné přes firemní intranet 

- oddělení provozu vyuţívá tzv. Portál údrţby, coţ je aplikace dostupná přes 

intranet, pomocí které zadává E.ON Česká republika práci pro E.ON servisní, 

realizuje se zcela mimo SAB 

- hlavní informačním systémem je ekonomický software SAP, který se skládá 

z několika modelů a slouţí od finančního účetnictví, přes skladové hospodářství, 

oběh dokumentů, dlouhodobé plánování aţ po controlling 

- reporting je zajišťován pomocí aplikace BI, která je zrcadlem softwaru SAB, ze 

kterého čerpá informace, ale účelně je filtruje pro jednotlivé uţivatele 

 

Kaţdodenní činnost je zadávána přímo do pracovního kalendáře koncové jednotky. 

Pracovní výkony, které si jednotlivé organizační jednotky zajistí samy, si musí samy i 

zaplánovat do svého pracovního kalendáře.  

 

Výhody a nevýhody budu posuzovat převáţně u softwaru SAB, který je stěţejním 

pilířem informačního systému. Jeho předností je spolehlivost, stabilita nebo například 

moţnost vymezit přístup jednotlivým uţivatelům. Nevýhodou je, ţe se nelze dostat ke 

starším uloţeným datům, pokud zaměstnanec neměl přístup jiţ dříve, coţ se stalo 

například novým zaměstnancům po fůzi.  

 

Problémy dalších částí informačního systému jsou například přeplněné emailové 

stránky některých především vrcholových pracovníků nebo neochota sdílet informace 

touto neosobní formou. Dalším problémem je pouze sekvenční aktualizace BI, takţe 

aktuální data jsou dostupná pouze po určitém časovém limitu, nikoli okamţitě. 

 

Jako návrh na zlepšení bych volila jinou formu interní komunikace, neţ je zmiňovaný 

email, která by se například ve formě chatových oken aktuálně zobrazovala adresátovi 

(či skupině adresátů) přímo na obrazovce a bylo by tak moţné okamţitě reagovat. 
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2.4.4. Sdílené hodnoty (Shared values) 

Firemní hodnoty společnost E.ON servisní sdílí se svou mateřskou společností jednotně 

i s ostatními částmi koncernu. Jejich dodrţování je pak centrálně kontrolováno. 

Postupně, jak se firma bude dále vyvíjet a případně částečně osamostatňovat, se můţou 

některé dílčí hodnoty začít měnit a specifikovat pro danou oblast servisu. 

 

Většina zaměstnanců, hlavně pak techniků, se odkazuje coby energetici na tzv. potřeby 

sítě, neboli určitou povinnost a poslání dopravit energii aţ do domácností a od toho se 

odvíjí jejich přístup a hodnoty. Ziskovost procesu nebo jeho pracnost pro ně nemají aţ 

tak velkou váhu, jako cíl. V takovém prostředí dbají na staré, zaběhnuté, osvědčené 

metody, které jsou mnohdy časově i materiálově náročné, ale dle jejich ţebříčku 

kvalitní. Dá se říct, ţe je to mírný opak filosofie kaizen. 

 

Skupina E.ON vytváří pro své zaměstnance velmi dobré pracovní podmínky, poskytuje 

rozsáhlé sociální výhody spolu s přiměřeným odměňováním práce a garantuje vysoké 

standardy bezpečnosti práce. To jsou důvody, proč se řadí mezi nejvyhledávanější 

zaměstnavatele v České republice.  

 

2.4.5. Schopnosti (Skills) 

Kompetence pracovníků jsou dány na základě procesních modelů. Avšak ne vţdy je 

umístěn pracovník na pozici, která odpovídá jeho schopnostem, vědomostem či 

zkušenostem. Velmi často jsou zaměstnanci přeřazováni na jiné pozice a mají jen krátký 

časový interval na přizpůsobení se novým podmínkám, seznámení se s prací a ostatními 

kolegy či podřízenými. Obzvláště posledních pár měsíců, po fůzi se společností Energ-

servis, bylo ve firmě v tomto ohledu kritický. Velký počet nových zaměstnanců, kteří 

byli většinou rozřazeni do pracovních týmů v oblasti servisu, se ve většině případů 

dobře znají a jsou zvyklí spolu spolupracovat. Někteří však přešli do řídících funkcí a 

bude jim pár měsíců trvat, neţ se zcela aklimatizují a upevní si svoje pozice. Jako velmi 

nešťastnou povaţuji situaci, kdy jeden z pracovní skupiny je pověřen jejím vedením., 

byť tomu jejich schopnosti odpovídají a jedná se běţný kariérní postup. Ale o této 

problematice se budu vyjadřovat spíše v  hodnocení oblasti spolupracovníků.  
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Schopnosti zaměstnanců jsou dále prohlubovány řadou školení, jejichţ škála je značně 

rozrostlá, nebo vlastním studiem na veřejných či soukromých školách. Firemní školení 

dle interního katalogu dělíme na následující oblasti: 

- zákonné školení pro pracovníky 

- odborné školení – znalosti o energetice, řízení podniku… 

- IT školení (MS office, SAB) 

- E-learning (intranet) 

- osobnostní (asertivita, time management, obchodní jednání a další) 

Tyto školení si volí kaţdý zaměstnanec dobrovolně, zařadí jej do osobnostního plánu, 

který následně schvaluje a na konci v rámci hodnotícího pohovoru kontroluje nadřízený. 

Financovány jsou z rozpočtu oddělení a proto je lze chápat jako formu odměny či 

motivace. Dalšími moţnostmi jsou účasti na projektech nebo talent program. 

(katalog školení) 

 

Vedení ponechává velkou část rozhodnutí na vedoucích pracovnících, čímţ v nich 

vyvolává značný pocit zodpovědnosti a osobní potřebu se dále zdokonalovat, aby takto 

učiněná rozhodnutí byla správná a nezpůsobila společnosti jakoukoliv újmu. Odborné 

kompetence jednotlivých manaţerů jsou pečlivě zkoumány a prověřovány jiţ při jejich 

výběru, i kdyţ místy získávají potřebnou praxi aţ po dosazení do svých funkcí. 

 

Kvalifikace poskytovatelů sluţeb neboli koncových pracovníků (řemeslníci, elektrikáři, 

plynaři a další), jsou bezesporu na velmi dobré úrovni. Oplývají dlouholetými 

zkušenostmi v oboru a po sloučení se zaměstnanci Energ-servisu jsou schopni 

poskytnout plný servis na špičkové úrovni. Menší nedostatek bych viděla v přijímání 

absolventů středních škol, kteří ještě nemají patřičnou praxi. Musí být zařazeni ke 

zkušenějším kolegům, které tímto mírně brzdí, protoţe jejich práci musí řídit a 

kontrolovat. Z mého pohledu by bylo výhodnější omezit se na ţadatele s praxí.  

 

Vzhledem k faktu, ţe společnosti sama nemá útvar výzkumu a vývoje, velmi úzce 

spolupracuje i s vysokými školami, odkud kromě inovativních přístupů získává kvalitní, 

vzdělané a ambiciózní pracovníky. Opět je tu otázka jejich praktických zkušeností. 
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2.4.6. Styl řízení (Style) 

Jak jsem jiţ psala, řízení je ve společnosti centralizované, avšak ne zcela autoritativní. 

Vedoucím pracovníkům je ponechána poměrně velká volnost v rozhodování, 

samozřejmě s patřičnou dávkou zodpovědnosti za učiněná rozhodnutí. Vedení podniku 

tak sice nemá 100% kontrolu nad celým podnikem, ale při dané důvěře ve vedoucí 

pracovníky, kterými jsou jednatelé společnosti a jejich přímí podřízení, je výsledek 

mnohem efektivnější, neţ při přímém řízení. Toto rozdělení pravomocí se kladně 

projevuje i na flexibilitě rozhodování a fungování podniku. Jednotliví pracovníci jsou 

řízeni na základě přímé odpovědnosti. Jejich pracovní povinnosti jsou jasně definovány 

v pracovních pokynech sjednaných SLA mezi společnostmi a jsou kontrolovány pomocí 

informačního systému a divizních kalendářů. Co si daný útvar naplánuje, musí i 

v termínu, daném rozsahu a maximální kvalitě i splnit.  

 

 

2.4.7. Spolupracovníci (Staff) 

Průměrný počet zaměstnanců byl ve sledovaném období odlišný. Celkový počet 

zaměstnanců byl v roce 2011 801, (o 12 vyšší neţ v roce 2010), coţ jej řadí mezi velké 

podniky. Co je však podstatné, ţe se zvýšil hlavně počet vedoucích pracovníků ze 4 na 

7. Nutno podotknout, ţe všichni tito zaměstnanci jsou rozděleni do jednotlivých 

regionálních divizí a jednotlivé sekce tak nemají typický charakter velkého podniku. 

Rozdělení pracovníků probíhá dle dosaţeného vzdělání, praxe a osobních schopností. 

Mimo manaţery, vedoucí pracovníky a vysokoškolsky vzdělané pracovníky přijímá 

firma i vybrané absolventy středních školy. Konkrétně se jedná o dvě, ve kterých 

probíhá tříletý program s názvem „Montérský dorost“.  

 

Jak jsem jiţ zmínila výše, povaţuji za velmi nešťastné, ţe do některých vedoucích pozic 

byli dosazeni členové jednotlivých týmů, čímţ se stali nadřízenými svých bývalých 

kolegů. V takovém případě je velmi těţké přetrhat vzájemné přátelské vztahy a 

vybudovat si potřebnou autoritu, bez které je jen velmi obtíţné dosahovat perfektních 

výsledků.  
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Fluktuace zaměstnanců je v podniku minimální díky propracovanému systému 

hodnocení práce, který je částečně postaven na principu seniority. Obzvláště v případě 

ohodnocení či výše odstupného. Loajalita zaměstnanců je tedy vysoká.  

 

Jejich proaktivita, jak jsem jiţ zmínila výše, je bohuţel téměř nulová. Jsou zde snahy 

vedení zavést přístup na bázi kaizenu, ale v evropském, obzvláště pak českém kulturním 

prostředí, je to téměř nemoţné. Jedinou snahou je osobní růst a vzdělávání se.  

 

Motivací je pro pracovníky jiţ zmiňovaný vlastnoručně vypracovaný osobnostní plán, 

který na začátku roku předloţí svému vedoucímu. V něm určí, kde se podle vlastního 

uváţení nachází a kam by se během roku chtěli dostat. K tomu si stanoví cestu či 

potřebné školení, jeţ mu musí vedení schválit. Na konci roku jsou výsledky ověřeny 

pomocí hodnotícího pohovoru. Tyto vědomosti a moţný růst jsou dostatečnou motivací.  

 

Ohodnocení pracovníků probíhá na základě odpracované doby - hodinové mzdy. 

Samotná výplata je pak sloţena ze dvou částí. Fixní je stanovena dle tarifní třídy a 

pohyblivou část tvoří výkonnostní odměna. Mezi další formy ohodnocení patří 

mimořádné prémie nebo různé formy příplatků, jako jsou příplatky za přesčasy nebo 

práci ve výškách.  

(kolektivní smlouva) 
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2.4.8. Shrnutí analýzy 7S 

Cílem společnosti je vytvořit trţně orientovanou, nezávisle řízenou společnost, která 

dosáhne trvalé konkurenceschopnosti v oblasti poskytování distribučních sluţeb.  Tato 

strategie je společná pro celou skupinu E.ON, konkrétně E.ON servisní je v rámci 

koncernu zodpovědná za servisní činnost. Jako dílčí strategie by měl být zpracován plán 

rozšiřování oblasti působnosti do dalších regionů, především formou strategických 

partnerství, které se jeví jako nejvýhodnější, a následné získávání nových zákazníků 

dobře cílenou mediální kampaní, jeţ upozorní na ekologické a cenové přednosti skupiny 

E.ON.  

 

Společnost má centralizované řízení s regionálně uspořádanými koncovými jednotkami.  

Je zde vhodně vyuţito divizionálního územního členění, které méně zatěţuje vedení, 

ponechává managementu dostatečný prostor k řízení a přitom díky průhlednosti apeluje 

na výsledky. Určitou nevýhodu vidím ve ztíţené komunikaci a koordinaci s ostatními 

divizemi a niţším stupněm naplňování společních koncernových cílů. 

 

Informační systém je v podniku rozdělen do několika skupin. Stěţejní je systém SAP a 

jeho části, jako BI nebo související intranet. Dalšími jsou prostředky portál údrţby nebo 

pro běţnou komunikaci email. Výhodou je například stabilita a spolehlivost, nevýhodou 

averze k jeho pouţívání nebo přeplněnost emailových schránek některých uţivatelů. Pro 

běţnou komunikaci bych volila jiný prostředek.  

 

Mezi sdílené hodnoty patří jakási úcta k potřebám sítě, jak ji popisují sami zaměstnanci. 

Od tohoto nehmotného statku se odvíjí i jejich chování a pracovní morálka. Ostatní 

hodnoty se odvíjí od firemní strategie a jsou jí i kontrolovány. Obecně vytváří skupina 

E.ON pro své zaměstnance dobré pracovní prostředí a je tak vyhledávaným 

zaměstnavatelem.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe společnost nemá vlastní oddělení výzkumu a vývoje, 

spolupracuje s řadou vysokých a středních škol, kde si pomocí projektů, soutěţí či 

učebních oborů školí a vybírá nastávající zaměstnance. Do vedoucích pozic tak 

získávají mladé, ambiciózní a odváţné pracovníky, díky kterým přichází na zajímavá 
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řešení různých problematik. V případě koncových pracovníků se mi však toto řešení 

nezdá vhodné. Studenti bez praxe často „zdrţují“ zkušené a kvalitní zaměstnance, kteří 

jim musí věnovat potřebný čas a energii, aby je zaškolili. Zde by bylo dle mého názoru 

vhodnější hledat například na pracovním úřadě nebo v konkurenčních firmách. 

Schopnosti zaměstnanců jsou dále prohlubovány širokou nabídkou školení a jejich 

osobní růst je kontrolován pomocí systému osobnostního plánu a následného 

hodnotícího pohovoru. 

 

Vyuţití schopností zaměstnanců a všeobecně jejich potenciálu má své rezervy. Na 

základě postupného odhalování moţností jednotlivých pracovníků jsou v rámci 

kariérního růstu přeřazováni na vyšší pozice, coţ ne vţdy působí jen pozitivně. 

V posledním roce, kdy do společnosti přešla velká část zaměstnanců ze sloučeného 

podniku, se mnohdy dosavadní kolegové stali nadřízenými a vybudování patřičného 

respektu bude určitý čas trvat. To můţe způsobovat problémy na pracovišti a sníţené 

pracovní výkony či morálku. Odtud plynou i moţné nedostatky v oblasti 

spolupracovníků, na které se zaměřím v návrhové části. 

Loajalita zaměstnanců je na vysoké úrovni díky způsobu hodnocení práce, který se 

opírá o princip seniority. Naproti tomu proaktivita je zde i přes snahy vedení téměř 

nulová. Ohodnocení zaměstnanců probíhá na základě zařazení do tarifní skupiny, která 

určí stabilní sloţku platu, ke které se poté přičítá výkonnostní ohodnocení nebo různé 

příplatky.  

 

Styl řízení je centralizovaný, ne však plně autoritativní. Vedoucím pracovníkům je 

ponechána značná volnost v rozhodování s adekvátním podílem zodpovědnosti, coţ se 

kladně projevuje na flexibilitě a rychlosti jednání. Své podřízené pak vedou na základě 

přímě odpovědnosti. Všechny úkoly jsou plánovány do divizního a následně pomocí 

informačního systému i do společného kalendáře, kde je jejich plnění průběţně 

kontrolováno. Kaţdý útvar zvlášť ručí za všechny stupně zpracování - od zadání do 

systému, objednávek potřebných komponentů, aţ po rozsah, kvalitu a termín zpracování 

a následné vyúčtování.  
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2.5.  SWOT analýza 

Jak jsem jiţ psala v teoretickém úvodu práce, SWOT analýza je shrnutím předešlých 

analýz a podklady pro nalezení optimální strategie. Některé z bodů se týkají celé 

skupiny E.ON, jelikoţ vyplývají například z analýzy všeobecného okolí firmy, které 

výrazněji ovlivňuje matku společnosti nebo ostatní koncernové části, ale v konečném 

důsledku se projeví i na E.ON servisní. 

 

2.5.1. Silné stránky 

Velkou předností a zároveň i příleţitostí jsou nízké ceny produktů (energie) mateřské 

společnosti, které zabezpečují dostatek zákazníků pro podnik. Je však nutné zmínit, ţe 

všeobecně je E.ON chápán a vnímán spíše jako drahý distributor a tento omyl je potřeba 

vyvrátit pomocí vhodné marketingové kampaně. O tom více v návrzích. 

 

Obor podnikání celé skupiny E.ON je také silnou stránkou, jelikoţ se jedná o zboţí a 

sluţby, které řadíme mezi základní potřeby, z čehoţ plyne nutnost jejich nákupu. Navíc 

se jedná o velmi unikátní produkt, který lze jen stěţí plně nahradit jakýmkoliv 

substitutem. Pokud zváţíme i moţnost rozšíření elektromobilů, budou zisky společnosti 

několikanásobné. Firma má tak jisté stabilní postavení a zajištěné příjmy po 

následujících několik desetiletí.  

 

Společnost E.ON servisní má silné zázemí, které mu zajišťuje celý nadnárodní koncern i 

jeho domácí matka. Ta mu sdílí například společnou strategii, právní zázemí i značné 

finanční jištění. To poskytuje podniku potřebnou finanční sílu, která je mu v konečném 

důsledku značnou výhodou oproti konkurentům. 

 

Vzhledem k povaze předmětu podnikání – projektování, výstavba a servis elektrických 

a plynových zařízení - a koncernových vztazích s dodavatelem elektřiny a plynu, má 

společnost 95% jistých odběratelů, kterým jsou právě přímí zákazníci E.ON Česká 

republika, s.r.o.. Díky tomuto propojení nemusí vynakládat peněţní prostředky na 

marketing, vyhledávat nové zákazníky a má jistotu příjmů. 
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Díky vysokým vstupním nákladům a sloţitosti výstavby distribuční sítě existuje 

přirozená bariéra vstupu do odvětví, coţ má za následek nízké riziko příchodu nového 

konkurenta.  Odtud opět výhoda značné stability matky. Pro oblast působení E.ON 

servisní sice ţádné bariéry nejsou, ale ani nově příchozí konkurent ji nemůţe ohrozit. 

 

Vedení koncernu či přímo akcionářům se podařilo sestavit velmi výkonný management, 

díky kterému společnost značně prosperuje, uzavírá výhodná strategická partnerství 

nebo úspěšně zfázovala s firmou Energ-servis, která podniku poskytla například řadu 

zkušených a kvalitních pracovníků, jako i některé dodavatele a zákazníky.  

 

Díky vhodně zvolené struktuře podniku je minimálně zatěţováno vedení společnosti 

rutinními problémy a managementu je ponechána potřebná volnost v rozhodování, která 

umoţňuje pruţnost a rychlost jednání. Dále je zabezpečena průkaznost výsledků 

jednotlivých oddělení i pracovníků samotných, coţ je velmi důleţité pro oblast 

controllingu nebo řízení jakosti. 

 

Podle zpracovaných veřejných průzkumů jsou společnosti skupiny E.ON jedním z 

nejvyhledávanějších zaměstnavatelů. To jim poskytuje moţnost výběru těch 

nejkvalitnějších a nejzkušenějších uchazečů o zaměstnání a mít jich vţdy dostatek pro 

případná nově vzniknuvší pracovní místa.  

 

Díky jiţ zmiňované fůzi se společností Energ-servis získal podnik zkušený tým 

řemeslníků, kteří poskytují rychlý, kvalitní a kompletní servis zákazníkům. Jiţ je moţné 

poslat na místo závady libovolného pracovníka, či přesněji tým, a mít jistotu, ţe 

obratem vyřeší téměř jakoukoliv závadu na té nejlepší úrovni. 

 

Jak jsem jiţ psala k organizační struktuře, je i tomu odpovídající styl řízení velmi dobře 

stanoven a propracován. Linie přímé odpovědnosti v kombinaci s průhledností systému 

dává prostředí pro ty nejlepší výsledky. Navíc jsou do pozic vedoucích pracovníků 

dosazeni jednatelé společnosti, kteří mají na její prosperitě opravdový zájem a přistupují 

k funkci s patřičnou zodpovědností. 
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2.5.2. Slabé stránky 

Velmi slabou stránkou je špatné jméno koncernu. Všeobecně je povaţován za 

nejdraţšího dodavatele energie, i kdyţ například letos je podloţeně opak pravdou. 

Všichni konkurenti zdraţují, skupina E.ON jako jediná zlevňuje. Toto mylné povědomí 

je potřeba uvést na pravou míru pomocí mediální kampaně, jinak hrozí odchod velkého 

počtu zákazníků, kteří se budou jen těţko získávat zpátky. 

 

Společnost má dle analýzy velmi malé portfolio odběratelů, kde 95% tvoří zákazníci 

matky, které má sice jisté, ale nejsou pro ni natolik lukrativní, jak by mohly být jiné 

firmy při běţných trţních podmínkách.  Proto by bylo vhodné soustředit se i na jiné 

odběratele a rozšiřovat objem zakázek dalším, jiţ získaným. 

 

Dalším nedostatkem je dle mého názoru malé povědomí o E.ON servisní. Bez patřičné 

propagace se na ni obrátí jen to klienti, kteří závadu hlásí přímo u dodavatele energie. 

Avšak velká část domácností řeší drobné závady buď svépomocí, nebo se obrátí na 

blízký servis, který najdou v telefonním seznamu, letáku nebo jim ho doporučí 

například soused. A o tyto případy firma bez sebepropagace přichází. 

 

Jak jsem zmínila jiţ v prvním bodě, má celá skupina velmi špatný marketing. Veřejnost 

ve většině případů neví se o niţších cenách, o velmi kladném a ojedinělém vtahu 

koncernu k otázce ekologie či jiných mimopodnikatelských aktivitách. V opačném 

případě by měla mnohem lepší jméno a přilákala by více zákazníků. Pokud to řeknu 

nadneseně, člověku se lépe utrácí peníze, kdyţ ví, ţe část z nich půjde na dobré účely. 

 

Jako značnou nevýhodu vidím i skutečnost, ţe celá skupina ani jednotlivé podniky 

nemají vlastní centrum vývoje a výzkumu. Snaha nahradit toto oddělení spoluprácí 

s vysokými školami je sice alternativou, ale jsem názoru, ţe za plat a pro „vlastní“ firmu 

by tito budoucí vývojáři vymysleli více a moţná i mnohem lepších inovací, které si 

takto schovávají pro své budoucí zaměstnání, kde za nápady dostanou dobře zaplaceno. 
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Sdílená strategie se mi zdá příliš obecná a nelze ji dobře šířit mezi zaměstnanci. Volila 

bych její specifikaci pro jednotlivé části koncernu a shrnutí například do několika bodů, 

které by byly vyvěšeny na kaţdém pracovišti.  

 

Struktura podniku je na jednu stranu značnou výhodou a zařadila jsem ji mezi silné 

stránky, ale i tak má své chyby. Díky samostatnosti a částečné regionální izolovanosti 

jednotlivých divizí je zde problém s nízkou úrovní komunikace a kooperace mezi 

pobočkami. Přerušuje se jak tok informací, tak například sdílené hodnoty, jiţ tolikrát 

zmiňovaná společná strategie nebo naplňování celopodnikových cílů. 

 

Při interní analýze jsem narazila na problém přeřazování zaměstnanců. Chápu, ţe 

zajištění kariérního růstu je podstatnou částí ohodnocení pracovníků, ale zdá se mi 

poněkud nešťastně dosazovat na vedoucí pozice týmu jeho bývalé členy, kdy se téměř 

ze dne na den stanou ze spolupracovníků podřízení. V takovém prostředí se velmi těţko 

prosazuje autorita a kázeň. 

 

Při volbě zaměstnanců z řad absolventů spřátelených výukových programů na středních 

a vysokých školách naráţíme na fakt, ţe jim mnohdy chybí dostatečná praxe a po přijetí 

musí projít potřebných zaškolením, čímţ zdrţují ostatní zkušené pracovníky. Je 

otázkou, jestli by nebylo vhodnější hledat potenciální zaměstnance například na 

pracovním úřadě nebo u konkurence.  
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2.5.3. Příležitosti 

Hlavní příleţitost vidím v moţnosti rozšíření oblasti působení do dalších regionů. 

Skupina E.ON se doposud soustředila jen na některé kraje Moravy a vůbec nezasáhla do 

situace v Čechách. V době, kdy i ostatní distributoři energie se snaţí působit celoplošně, 

by byla fatální chyba, zůstat v tomto ohledu pozadu. Proto je potřeba vytipovat 

nejvhodnější lokality, navrhnout vhodnou konkurenční strategii, následně mediální 

kampaň, najít v daných oblastech vhodné strategické partnery a další. 

 

Jako další šanci bych chápala fakt, ţe všeobecně roste vzdělanost populace a zvyšuje se 

procento vysokoškolsky vzdělaných občanů, neboli diplomovaných potenciálních 

zaměstnanců, které můţeme zařadit například do oddělení výzkumu a vývoje, které by 

bylo vhodné zavézt. Ať uţ za účelem nalezení nových řešení současného způsobu 

výroby, distribuce či servisu zařízení nebo k přípravě na moţné odchylky v preferencích 

obyvatelstva, nárůstu alternativních pohonů, sníţení spotřeby a dalších moţných změn.  

 

Růst a snadná dostupnost spotřebitelských úvěrů je další příleţitostí pro rozšíření trhu, 

objemu výroby i sluţeb zákazníkům. Je přímou úměrou, ţe čím více spotřebičů 

domácnosti mají, tím větší je i potřeba elektrické energie. Jsou tu sice produkty skupiny 

AAA, které se pyšní velmi nízkou spotřebou, ale naopak nové HD televizory a jiné 

technické vymoţenosti, které jsou díky tolik oblíbeným spotřebitelským úvěrům snadno 

dostupné široké veřejnosti, do této skupiny rozhodně nepatří. 

 

Jak jsem zmínila v silných i slabých stránkách, je nutné zlepšit propagaci a marketing 

společnosti. Rozšířit mezi stávající i potenciální zákazníky povědomí o nízkých cenách 

distributora, péči o ekologickou stránku výroby ve směru investice do nejlepších 

moţných čistých technologií a přípravách na případné negativní vlivy činnosti firmy i 

jako preventivní stránku všeobecně prospěšných snah. Dále by bylo vhodné poukázat na 

etickou tvář společnosti, či regionální sponzorské pomoci neziskových organizacím, 

dětským domovům, sportovním klubům a dalším. 

 

Jako poslední bych zváţila moţnost zavedení faktoringu, který by výrazně sníţil objem 

nesplacených pohledávek, které běţnou soudní cestou nelze účinně vymáhat. 
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2.5.4. Hrozby 

Moţnou hrozbou z oblasti sociálních faktorů je prokazatelné vymírání populace, které 

má přirozeně za následek sniţování počtu domácností. A méně domácností znamená i 

méně zákazníků, menší spotřebu a menší zisky. Podobně k tomuto faktu přispívá i 

stěhování obyvatelstva za prací, kdy celá domácnost odejde do jiného kraje, tam si 

pronajme / koupí dům nebo byt a pravděpodobně zůstane u původního poskytovatele 

energie, jelikoţ sjednávat si výjimku například v panelovém domu je téměř nemoţné.  

 

Proti příleţitosti v podobě větší oblíbenosti spotřebitelských úvěrů mluví finanční krize, 

která postihla celou řadu domácností. Hrozí, ţe většina příjmů bude pouţita na základní 

potřeby, jako je bydlení, jídlo nebo nutné energie a počet nadstandardních spotřebičů 

bude klesat (zůstanou jen nutné, jako pračka či lednička, které mají domácnosti uţ teď a 

ubude televizí, hifi soustav, domácích pekáren a dalších). Nebo budou například 

elektrické sporáky či topení nahrazeny plynovými či centrálními. 

 

Z hlediska trţních bariér hrozí další změna hodnoty daně z příjmu či ekologické daně 

z elektřiny, které by způsobili vyšší náklady všem článkům řetězce a další zdraţení 

energie i sluţeb s jejím poskytováním spojených. To by opět mohlo zapříčinit nástup 

trendu šetření a menší spotřeby. 

 

Intervence hrozí nejen ze strany státu, ale i samotného Energetického regulačního 

úřadu, kde se v posledních měsících hromadí stíţnosti spotřebitelů na ceny energií i 

jednotlivé distributory a dá se očekávat jeho reakce. Otázkou je, jestli formou regulace 

cen nebo například zásahem do konkurenčního prostředí. 

 

Další hrozbou je nefunkčnost soudního systému v České republice a vymahatelnost 

dluhů. S postupem finanční krize totiţ hrozí i další nárůst počtu neplatičů, kteří jsou 

mnohdy téměř nedotknutelní a společnost přichází o značné příjmy. Jedinou obranou by 

byl případný faktoring. 
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Stagnující HDP, rostoucí inflace a hlavně exponenciálním tempem rostoucí státní dluh 

značí moţnou budoucí krizi. Tato hrozba je špatně odvratitelná, jelikoţ zasáhne celou 

ekonomiku státu. Připravit se na ni lze jen velmi sloţitě, ale je nutné s ní počítat. 

 

Změna technologií je hrozbou pro všechny části koncernu. Pro matku je hrozbou vývoj 

nových zařízení s výrazně niţší spotřebou, pro E.ON servisní například nové 

bezúdrţbové metody distribuce elektrické energie či plynu.  

 

Cenová strategie konkurence je přirozeně další neopomenutelnou hrozbou. Vzhledem 

k homogenitě produktu je cena a rozsah sluţeb jedinou moţnou konkurenční strategií. 

Pokud se strhne cenová válka mezi matkami, budou muset všichni konkurenti sníţit 

ceny a koncern přijde o značnou část zisků i finanční stabilitu.  

 

Přechod ke konkurenci je hrozbou všech firem na trhu. I dosavadní monopol můţe 

časem najít svého konkurenta. Proto je nutné ty největší neustále sledovat a připravovat 

se na jejich moţné budoucí kroky.  

 

Z hrozeb ze strany konkurence bych pro firmu zmínila jen eventuelní řešení závad doma 

nebo místními řemeslníky, které lidé z časových nebo finančních důvodů mohou oslovit 

raději neţ samotného dodavatele. 
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2.5.5. Shrnutí SWOT analýzy 

Pro přehlednost jsem pro shrnutí SWOT analýzy zvolila formu tabulky. 

 

Silné stránky 

 

- nízké ceny 

- obor podnikání – jistota příjmů, 

unikátní produkt 

- silné zázemí, finanční síla koncernu 

- jistí odběratelé 

- nízké riziko vstupu konkurentů 

- výkonný management 

- vhodná organizační struktura 

- oblíbený zaměstnavatel 

- zkušený tým řemeslníků 

- dobře zvolený styl řízení 

- fungující informační systém 

 

Slabé stránky 

 

- špatné jméno 

- úzké portfolio odběratelů 

- malé povědomí o společnosti 

- špatný marketing matky koncernu 

- nemá vlastní vývoj a výzkum 

- příliš obecná strategie 

- nízká kooperace mezi divizemi 

- nevhodné přeřazování zaměstnanců 

- nábor absolventů SŠ a VŠ bez praxe 

Příležitosti 

 

- marketingová propagace 

o cenové politiky 

o vztahu k ekologii 

- expanze do dalších regionů 

- faktoring 

- zlepšení povědomí o společnosti 

- růst spotřeby elektrické energie 

- růst vzdělanosti => nové přístupy 

 

Hrozby 

 

- pokles počtu populace 

- stěhování do jiných regionů 

- finanční krize 

- trţní bariéry 

- hrozící zásahy ERÚ 

- nefunkčnost soudního systému 

- nepříznivý vývoj HDP a inflace 

- rostoucí státní dluh => moţná krize 

- změna technologií 

- cenová válka konkurence 

- přechod zákazníků ke konkurenci 

- řešení závad vlastními prostředky 
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3. Návrhová část 

 

Ani v návrhové části bych nerada oddělila zkoumanou společnost od její matky či 

koncernu, jelikoţ je její podnikání na skupině značně závislé. Proto budou některé 

návrhy směřovat k celému koncernu, přestoţe jsem si vědoma, ţe samotný E.ON 

servisní nemůţe tyto oblasti plně ovlivnit. 

 

Návrhy pro celou skupinu E.ON: 

- Rozšíření působnosti do dalších regionů 

- Zlepšení jména koncernu 

- Faktoring 

- Oddělení výzkumu a vývoje 

 

Návrhy pro společnost E.ON servisní: 

- Zákazníci 

- Dodavatelé 

- Inovace informačního systému 

- Spolupráce se školami 

 

 

Rozšíření působnosti do dalších regionů 

Tuto oblast chápu jako stěţejní, proto s ní i návrhovou část začnu. Vzhledem 

k rozdělení trţního podílu mezi skupinou E.ON a jejími konkurenty, které je v České 

republice pro náš koncern ne příliš dobré, bych doporučila zaměřit se i na jiné regiony a 

pokusit se expandovat. Společnost má sice v plánu globální Evropské rozšiřování, ale to 

se přímo nedotýká E.ON ČR a proto tento návrh nijak nekoliduje se záměry vedení. 

 

Vzhledem k tomu, ţe i konkurence se snaţí získat klientelu skupiny E.ON například 

v Brně, kde se mu naštěstí pro společnost nepovedlo uskutečnit projekt výstavby 

teplovodu z jaderné elektrárny Dukovany, musí skupina E.ON adekvátně reagovat a 
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také zasáhnout do dění v ostatních krajích. Nejdříve například moravských a poté aţ 

českých, nebo nejprve jen dílčí města a poté případně kraje. To bude záleţet na 

výsledcích důkladné analýzy jednotlivých oblastí. 

 

Pro úspěšně zvládnutou expanzi jsou důleţité následující kroky: 

- Zlepšení povědomí o koncernu a jeho jména, pomocí marketingové kampaně, 

protoţe neoblíbený dodavatel nemá šanci na úspěch 

- Sestavení týmu pracovníků, kteří budou mít přípravy na starosti 

- Důkladná analýza vybraných oblastí a výběr nejvhodnějších lokalit 

- Nalezení vhodného strategického partnera a dodavatele v dané oblasti a jeho 

oslovení s konkrétními nabídkami 

- Mediální kampaň v dané oblasti, propagace firmy, oslovení zákazníků 

- V případě úspěchu zajištění vzniku další SBU například servisní sloţky, které je 

potřeba zajistit prostory, nábor zaměstnanců, smluvní zázemí a další. 

 

 

Zlepšení jména koncernu 

Dle průzkumu veřejného mínění nemá společnost přílišnou oblibu u veřejnosti ani 

konkrétně zákazníků. Obecně je povaţována za nejdraţšího dodavatele, kterému záleţí 

pouze na zisku a nijak výrazně nepřispívá k rozvoji, prosperitě či spokojenosti okolí. 

Pod tuto hlavičku samozřejmě spadají i ostatní koncernové části, jelikoţ jsou vnímány 

společně, nikoli jako samostatné firmy. 

 

Bylo by vhodné navrhnout mediální kampaň, která by uvedla na pravou míru nepřesné 

informace o ceně, ukázala vztah koncernu k ekologii a jeho rozsáhlou sponzorskou 

činnost. Vyuţít lze hesel nové strategie, jako je „cleaner and better energy“ neboli čistší 

a lepší energie, kdy je jedním z hlavních cílů sníţení emisí CO2 o 50% do roku 2020. 

Jako podklady pro kampaň bych zvolila právě tyto ekologické snahy, aby bylo jasně 

patrné, ţe se jedná o podnik, kterému záleţí na přírodě a ţivotním prostředí a jde tzv. 

zelenou cestou. Pro svoji činnost hledá jen ty řešení, které značně zlepšují stav 

obsluhovaných energetických systémů a to je potřeba ukázat veřejnosti. Dále 

samozřejmě fakt, ţe společnost E.ON Česká republika je na rozdíl od ostatních 
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konkurentů jedinou, která v letošním roce zlevní, nikoli zdraţí. Tato skutečnost bude 

myslím podstatná pro velký počet domácností. Cenovou problematiku je potřeba 

pojmout i z dlouhodobého hlediska a lépe informovat veřejnost o výhodnosti tarifů a 

sluţeb. Jako poslední součást podkladů by měly být i úspěšné akce, sportovní kluby, 

organizace a jiné projekty, které vznikly nebo fungují za finanční pomoci skupiny 

E.ON. O této činnosti lze nalézt jen velmi málo materiálů a informací a přesto existuje. 

Je to velká škoda a nevýhoda, protoţe konkurence své snahy v oblasti „veřejné pomoci“ 

dává okázale najevo.  

 

Technická stránka této propagace je pak na zváţení koncernu. Celoplošná reklama 

v médiích nebo na billboardech je v tomto případě asi nejvhodnější. Také by bylo dobré 

tyto informace promítnout na internetových stránkách, které je potřeba aktualizovat a 

přidat například sekci „pomáháme“ nebo „sponzorujeme“. E.ON fotbálek nebo E.ON 

zlatá lyţe je pro veřejnost nic neříkající a bylo by vhodné uvádět i jiné subjekty. S tím 

souvisí i moţná akce například ke dni dětí, předávání vysvědčení nebo podobné 

příleţitosti, kde by byl zajištěn naučný soutěţní program s drobnými dárky. Jednoduchá 

forma, jak se zviditelnit a předat potřebné informace zapamatovatelnou formou.  

 

 

Faktoring 

Vzhledem k vysokému počtu neplatičů a tomu odpovídajícímu procentu nesplacených 

pohledávek bych obzvláště v období krize zváţila moţnost zavedení faktoringu, který 

můţe zabezpečit rychlejší financování podnikání a jeho aktivit a pozitivně ovlivnit 

celkové hospodaření firmy. Jelikoţ jsou domácnosti, které nezaplatí 3 po sobě jdoucí 

zálohy odstřihnuty od dodávek energií, jedná se o krátkodobé pohledávky do 90 dnů. 

V případě evidence takových domácností a podnikatelských subjektů je pak moţné 

vytipovat skupinu „chronických neplatičů“, jejichţ faktury by po opětovném připojení 

byly rovnou předávány faktorovi. Společnosti by se tak zjednodušila administrativa 

nutná v případech upomínek a vymáhání dluhu a peníze by měla zajištěné okamţitě.  

 

Technická otázka zajištění je velmi jednoduchá a informační systém společnosti zatíţí 

pouze jednorázovými úpravami. Navíc se oddělení účetnictví a likvidace pohledávek 
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zbaví jiţ zmíněných administrativních úkonů při správě problémových zákazníků, čímţ 

výrazně uleví systému.  

 

Podmínky faktoringu záleţí na jednotlivých poskytovatelích a na vzájemné dohodě. 

Postupy zatím nejsou nijak ustálené a detaily mohou být výrazně odlišné. Od výše 

diskontu, který si faktor ponechá (pohybuje se od 10 do 40%), aţ po moment vyplacení 

peněz (některé banky posílají peníze aţ po momentu inkasa, coţ by společnosti neřešilo 

daný problém, proto by bylo nutné vyjednat si tzv. předfinancování). Tyto otázky uţ 

jsou závislé na zvolené faktoringové společnosti, její nabídce a vyjednávacích 

schopnostech příslušného jednatele, manaţera či pověřeného pracovníka. 

 

 

Oddělení výzkumu a vývoje 

Společnost doposud nemá vlastní centrum výzkumu a vývoje, které by v mnoha 

oblastech mohlo být značným přínosem. Spolupráce se středními a vysokými školami je 

sice dobrá, nikoli však postačující. Jak jsem psala jiţ výše, je běţnou praxí, ţe student si 

ty nejlepší nápady nechá pro platícího zákazníka, nikoli pro vedoucího projektu či 

vyučujícího. Proto bych zváţila zavedení vlastního centra výzkumu a vývoje, které by 

se zaměřilo na ty nejdůleţitější části procesu, jako je výroba a distribuce elektrické 

energie. Tedy spolupracovalo s koncernovými společnostmi E.ON Trend, s.r.o. nebo 

E.ON Distribuce, a.s..  

 

Pro tento krok by bylo potřeba analyzovat, jakými oblastmi by se centrum přesně 

zabývalo a oslovit odborníky v daném odvětví s ţádostí o pomoc s přípravnou fází, 

případně i následnou spoluprácí. Je nutné vědět, jaké prostory budou pracovníci 

potřebovat, jaké vybavení je vhodné nebo jestli je potřeba nějaké speciální smluvní 

zajištění. Pro zařízení, stroje a přístroje musí odpovědný pracovník najít nejlepšího 

dodavatele a nechat si vypracovat cenovou nabídku. Spolu pak s kalkulací nákladů na 

prostory, zaměstnance a další nutné výdaje musí rozpočet schválit vedení, které posoudí 

výhodnost a návratnost této investice. 
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V případě schválení návrhu přichází realizační část. Je třeba definovat, kde by se toto 

centrum mělo nacházet, tak aby bylo přístupné oběma firmám a v této lokalitě najít 

vhodné prostory. Dále zajistit zmiňované zařízení a vybavení kanceláří, stanovit 

vedoucího oddělení a vyhlásit výběrové řízení pro pracovníky. Optimální by bylo 

kombinovat zkušené vědecké pracovníky s inovativními mladými studenty, tak aby se 

snoubila praktičnost s pokrokem. V takto zavedeném novém oddělení poté sestavit 

týmy, zadat poţadavky, naplánovat cíle a průběţně práci kontrolovat. Dle mého názoru 

by vyvinuté poznatky byli velkým přínosem a značnou konkurenční výhodou.  

 

 

Zákazníci 

Hlavním zákazníkem je defakto matka společnosti, která poskytuje firmě jisté a stále 

zákazníky. Avšak vzhledem ke smluvně zajištěným podmínkám je pro společnost 

vlastní činnost přímo na trhu výhodnější. Proto bych doporučila soustředit se i na ostatní 

zákazníky, jakým je například SAG Elektrovod, a.s., Dalkia Česká republika, a.s. nebo 

Vysoké učení technické v Brně a vyjednat s nimi další zakázky, rozšíření sluţeb a lepší 

podmínky. Dále pak hledání nových zákazníků, jako například jednotlivé městské části 

Brna, po vzoru města Modřice, ostatní vysoké školy v Brně a okolí či velké firmy.  

 

K tomu částečně pomůţe celoplošná kampaň, kterou jsem navrhovala pro celý koncern 

a částečně musí propagovat sám E.ON servisní své sluţby, případně stanovit obchodní 

zástupce, kteří by nabídku vybraným organizacím a společnostem prezentovali.  

 

 

Dodavatelé 

Podobný problém, jako se zákazníky, má E.ON servisní i s dodavateli. Hlavním 

dodavatelem je totiţ opět koncernová matka. Tentokrát jsou však smluvní vztahy 

zřejmou výhodou a soustředit se je potřeba na ostatní dodavatele, kterých je přes 900. 

Myslím si, ţe i přes velikost firmy a širokou škálu nakupovaného zboţí, je 900 

dodavatelů příliš. Podrobila bych je samostatné analýze a pokusila se najít ty komodity 

a dodavatele, jeţ lze eventuelně sloučit tak, aby například všechny kancelářské potřeby 
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dodával pouze jeden dodavatel. A to ten, který nám na daný objem zboţí nabídne 

nejlepší ceny. Téměř vţdy lze sjednat mnoţstevní slevy a toho bych se tímto způsobem 

pokusila vyuţít.  

 

Jako druhý krok bych se soustředila na prvních 50 – 100 (záleţelo by na stanoveném 

časovém horizontu) největších dodavatelů a u nich bych se pokusila vyjednat lepší 

dodací podmínky, pokud je to moţné. Niţší ceny, vhodnější velikosti dodávek, sconto 

při platbě v hotovosti, delší doby splatnosti faktur a další. K tomu je potřeba připravit 

podklady, ve kterých bude přehled těchto dodavatelů, typ a objem odebíraného 

mnoţství, stávající dodací podmínky a poznámka, zda jsou to jejich běţné obchodní 

podmínky nebo s nimi uţ má společnost vyjednané nějakým způsobem specifické, 

návrh cílových dodacích podmínek, odpovědnou osobu, kontaktní osobu v dané 

společnosti a termín jednání. Je pochopitelné, ţe všechny jednání nemůţe mít na starosti 

jediná osoba, ale celý tým, jehoţ práce musí být průběţně kontrolována.  

 

Pravděpodobně nebudou jednání úspěšná u všech zmíněných dodavatelů, ale pokud se 

podaří vyjednat lepší podmínky třeba jen u třetiny z nich, bude to při rozsahu nákupů u 

této skupiny znamenat značnou úsporu finančních prostředků. Ať uţ na cenách 

komodit, skladovacích a manipulačních poplatcích, tak na případném odkladu plateb.  

 

 

Inovace informačního systému 

Informační systém sice v mnoha ohledech funguje bez problémů, ale vţdy je zde 

prostor pro další zlepšení. Obzvlášť v oblasti běţné komunikace, která aktuálně probíhá 

prostřednictví emailu. Ten je u top managementu velmi často zahlcený a emaily chodí 

se značným zpoţděním nebo vůbec, coţ je ve většině případů neţádoucí. Navíc je 

většinou velmi neproduktivní, pokoušet se komunikovat mezi více osobami v téţe věci 

hromadnou korespondencí. Proto bych navrhla v rámci informačního systému zavézt 

prostředí chatu, kde je snadno rozpoznatelné, kdo je na svém pracovišti přítomen, jestli 

mu zpráva přišla ihned a spravovat debatní prostředí pro více uţivatelů. Příjemci zprávy 

by se navíc pošta zobrazila v reálném čase na ploše počítače, čímţ by se ve vhodných 

situacích jednání značně urychlilo.  
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Druhou oblast, kterou bych upravila, je sdílení souborů a jejich posílání. Přestoţe je 

informační systém přístupný pouze pracovníkům společnosti a jejich práva jsou 

v některých rozhraních omezená, sdílení souborů na intranetu není příliš bezpečné. 

Volila bych alespoň základní verze šifrování dat a uzamčení souborů, aby je nikdo 

nemohl lehce změnit či smazat. Obdobně pro předávání účetních dat mezi odděleními či 

směrem k nadřízeným, bych nahradila email jinou formou přenosu dat. Moţností je 

spousta, od lépe šifrovaných souborů zaslaných rozhraním intranetu, vloţením souboru 

do interní komunikace aţ po nahrání přímo na server.  

 

Přístup ke starším datům v programu SAP je posledním slabým článkem systému, který 

ovšem nevím, jestli je řešitelný. Aktuálně pravděpodobně ne, avšak do budoucna by se 

mohlo obtíţím se zpětným získáváním dat zabránit. Dříve byly v systému propojeny 

všechny koncernové firmy, avšak kvůli novelizaci zákona, kdy museli být striktně 

odděleny jednotlivé části dodavatelského řetězce, byla stará data uzamknuta, aby nikdo 

neviděl do hospodaření jiné společnosti. A tak se zaměstnanci E.ON servisní 

nedostanou k některým potřebným loňským údajům. Otázka řešení by byla však na IT 

specialistech, například formou zálohy dat, separace údajů či zvláštního přístupu. 

 

 

Spolupráce se školami 

Jak jsem psala jiţ v samotné práci, spolupráce se středními a vysokými školami je 

dobrá, avšak z výzkumného hlediska nenahradí vlastní centrum výzkumu vývoje a 

z pohledu hledání nových zaměstnanců chybí těmto studentům potřebná praxe, takţe se 

po přijetí musí zaškolovat, čímţ se plýtvá penězi i časem zkušených pracovníků. Tuto 

oblast je potřeba lépe promyslet a definovat pravidla. 

 

V oblasti výzkumu by bylo například vhodné, aby dané projekty či zadání byly pro 

studenty více motivační. Je potřeba nabídnout jim adekvátní odměnu, která poplyne 

přímo od firmy, nikoliv od vyučujícího či školy. Například finanční odměna, věcná 

odměna, lepší pracovní příleţitost v koncernu či přímo nabídka práce na poloviční 

úvazek. V případě zavedení vlastního výzkumného centra ideálně přímo v něm.  
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Tyto formy odměny za práci budou pro studenty přijatelnější a povzbudí je k lepším 

výsledkům. Navíc je to příleţitost, jak vybírat a získávat nové zaměstnance do 

případného vlastního centra, kde není potřeba praxe, ale tvůrčí schopnosti. 

 

V ostatních oblastech ovšem praxe potřebná je a bohuţel chybí. Zde by bylo potřeba se 

školami vyjednat více praktické části výuky, lepší kontrolu znalostí a dovedností či 

případné stáţe přímo ve společnosti, kde by však odpovědnost a „výuka“ nebyla na 

zaměstnancích firmy, ale na pracovnících školy, kteří by zde byli se studenty (převáţně 

v případě středních škol). Tak by se dosáhlo lepší připravenosti absolventů na budoucí 

pracovní povinnosti a po nástupu do zaměstnání by se lépe adaptovali do běţného 

pracovního procesu, hlavně bez nutnosti zdlouhavého zaškolování. Tento návrh platí 

převáţně pro budoucí elektrotechniky a jiné řemeslníky. Ekonomové mohou praxi 

samozřejmě získat v libovolné firmě, ale bylo by vhodné důsledněji kontrolovat jejich 

praktickou zručnost a schopnost implementovat teoretické znalosti rychle a správně do 

reálného obchodu.  
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Shrnutí navržených opatření 

Návrhovou část jsem z věcného a praktického hlediska rozdělila na dvě poloviny. 

V první jsem popsala návrhy pro celou skupina E.ON, ve druhé jsem se zaměřila přímo 

na společnost E.ON  servisní, přičemţ pro oba subjekty jsem navrhla čtyři opatření. 

 

Pro celý koncern je dle mého subjektivního názoru nejdůleţitější rozšíření působnosti 

do dalších regionů, které upevní jeho pozici na trhu. Nejprve je důleţité provést analýzu 

jednotlivých oblastí a na jejím základě zvolit strategii a rozsah expanze. Postup jsem 

shrnula do několika bodů, které obsahují například sestavení odpovědného týmu, 

nalezení strategických parterů, mediální kampaň či finální zřízení samostatné pobočky. 

Mediální kampaní a zlepšením jména koncernu se zabývá druhý návrh. V něm povaţuji 

za stěţejní propagaci cenové politiky dodavatele elektřiny a vyuţití hesel nové strategie 

jako je „cleaner and better energy“ pro marketingové účely, s jejichţ pomocí ukáţe 

koncern společnosti své ekologické, etické a přátelské já. Spolu s doprovodným 

programem, například zaměřeným na děti, tak získá lepší povědomí u občanů a 

potenciálních zákazníků. Třetí návrh směřoval k oblasti účetnictví, konkrétně pak 

moţnosti zavedení faktoringu, který by ulevil oddělení správy pohledávek, finanční 

situaci podniku nebo předešel případným soudním nepříjemnostem s neplatiči. Tato 

alternativa předpokládá vypracování přehledu dluţníků, vytipování opakujících se 

případů a předání jejich pohledávek i budoucích faktur vybranému faktorovi. Jako 

poslední jsem nastínila výhody zřízení vlastního centra výzkumu a vývoje místo, 

respektive vedle, dosavadní spolupráce se studenty středních a vysokých škol a navrhla 

moţný postup realizace jeho vzniku. Zahrnuty byly kroky jako tvorba projektu a jeho 

rozpočtu, oslovení vědeckých pracovníků v oboru, hledání vhodných parterů a prostor 

či výběr budoucích zaměstnanců.  

 

Pro E.ON servisní se první dva návrhy týkaly oblasti zákazníků a dodavatelů, kde je 

doposud na první příčce matka společnosti. V obou případech je potřeba zaměřit se i na 

další subjekty a hledat nejlepší moţná řešení a sjednávat ty nejvýhodnější podmínky. U 

zákazníků se jedná o rozsáhlejší spolupráci se stávajícími subjekty a hledání nových 

odběratelů přímo na trhu, nikoli zprostředkovaně přes E.ON ČR, u dodavatelů jde 

moţnost sloučení některých poptávaných poloţek a následné zúţení širokého portfolia 
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stávajících dodavatelů a dále vytyčení prvních 50-100, se kterými by po důkladné 

analýze jednal tým pracovníků o lepších dodacích podmínkách. Postupy jsou návodně 

popsány v jednotlivých pasáţích. Třetí návrh nabídl moţné inovace interní komunikace 

a předávání dat pomocí informačního systému. Zde bych nahradila emailovou 

korespondenci chatových rozhraním IS či intranetu a soubory posílala buď jeho pomocí, 

nebo ve formě lépe šifrovaných zpráv například nahráváním přímo na server. Také jsem 

nastínila problém s přístupem k historickým datům, jehoţ řešení je však otázkou spíše 

na odborníka v informačních technologiích a proto jsem jej pouze zdůraznila. 

Posledním návrhem bylo lépe propracovat a definovat spolupráci se školami a jejich 

studenty, zajištění jejich lepší praktické vzdělanosti a formy moţné motivace, jako 

například finanční odměňování či nabídky práce na poloviční úvazek přímo ve firmě či 

nově vzniklém oddělení výzkumu a vývoje.   
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Závěr 

 

Cílem mé diplomové práce bylo podrobit společnost E.ON servisní důkladné analýze 

vybranými metodami a navrhnout moţná opatření pro zlepšení a upevnění její pozice na 

trhu. Ke splnění tohoto cíle bylo potřeba nastudovat potřebnou literaturu, podrobně se 

seznámit se společností a jejím nejbliţším okolím a provést jednotlivé analýzy.  

 

Jak je uvedeno v teoretické části práce, ke zhodnocení vnějšího prostředí jsem pouţila 

SLEPTE analýzu a Porterův 5ti faktorový model analýzy konkurenčního prostředí. Pro 

vnitřní prostředí pak metodu 7S a ke shrnutí analýzu SWOT. Rozbor účetních výkazů 

byl popsán pouze teoreticky vzhledem k absenci účetních výkazů za 2 po sobě jdoucí 

účetní období. Ta chybí z důvodu začátku podnikání společnosti aţ v roce 2011 po fůzi, 

takţe objektivní rozbor s kvalitní a vysokou vypovídací schopností můţe být proveden 

aţ následující rok.  

 

Výsledky jednotlivých analýz jsou podrobně popsány v kapitole 2 a na závěr kaţdé 

z nich je pro přehlednost uvedeno shrnutí. Ze sumarizace silných a slabých stránek, 

příleţitostí i hrozeb jsou vybrány ty nejdůleţitější a na jejich základě následně 

navrhnuty opatření pro moţná zlepšení.   

 

Návrhovou část jsem na přání společnosti rozdělila na dvě poloviny, kde jsem pro celou 

skupinu i samotnou firmu uvedla po čtyřech doporučeních. Ta se týkala například 

oblasti marketingu, účetnictví, dodavatelů a odběratelů nebo informačního systému. 

 

Tato práce je v kopii poskytnuta i kontaktnímu pracovníkovi ve společnosti a je na jeho 

posouzení, zda některé návrhy předloţí vedení s moţností jejich realizace. Z mého 

pohledu jsou všechny realizovatelné a povedou ke zlepšení finanční a obchodní situace 

podniku a celkově postavení na trhu.  

 

Tímto povaţuji vytyčené cíle práce za bezezbytku splněné.  
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