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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá analýzou malého podniku ESTA, spol. s r.o. Obsahuje 

teoretická východiska, která jsou následně implementována do skutečné reality podniku, 

a to prostřednictvím SLEPTE analýzy, Modelu 7S, Porterovy analýzy a SWOT analýzy. 

Závěrem je vyhodnocena situace a jsou navržena řešení, která zlepší současný stav 

podniku. 

 

 

Abstract 

This bachelor´s thesis deals with analysis of the small company ESTA, spol. s r.o. It 

contains theoretical bases, which are then implemented in the actual business reality 

through SLEPTE analysis, McKinsey 7S Framework, Porter's analysis and SWOT 

analysis. Finally, the situation is evaluated and solutions are proposed to improve the 

current situation of the company. 

 

 

Klíčová slova 

Analýza podniku, SLEPTE analýza, Model 7S, Porterova analýza, SWOT analýza 

 

 

Keywords 

Analysis of the company, SLEPTE analysis, McKinsey 7S Framework, Porter´s 

analysis, SWOT analysis 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace 

 

SOUKUPOVÁ, Š. Analýza vybrané firmy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta podnikatelská, 2013. 51 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Helena Hanušová, 

CSc. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

 

Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, a že jsem ve své práci neporušila 

autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským).  

 

V Brně dne 31. května 2013 

 

 

                                                                                     .............................................. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Ráda bych poděkovala své vedoucí bakalářské práce Ing. Heleně Hanušové, CSc. za 

odborné vedení při zpracování mé bakalářské práce. 

Dále bych ráda poděkovala Mgr. Věře Dobrovodské za ochotu a poskytnutí informací a 

podkladů potřebných k vypracování mé bakalářské práce. 

 

 

 

 

 



 

 

OBSAH 

 

ÚVOD ............................................................................................................................. 10 

VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE ................................................................. 11 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE .............................................................. 12 

1.1 Okolí podniku................................................................................................... 12 

1.2 SLEPTE analýza .............................................................................................. 13 

1.2.1 Sociální prostředí ...................................................................................... 13 

1.2.2 Legislativní prostředí ................................................................................ 13 

1.2.3 Ekonomické prostředí ............................................................................... 13 

1.2.4 Politické prostředí ..................................................................................... 14 

1.2.5 Technologické prostředí ........................................................................... 14 

1.2.6 Ekologické prostředí ................................................................................. 14 

1.3 McKinsey 7S Framework ................................................................................ 15 

1.4 Porterova analýza ............................................................................................. 16 

1.4.1 Soupeření konkurence v odvětví ............................................................... 17 

1.4.2 Riziko potenciální konkurence ................................................................. 18 

1.4.3 Riziko substitučních výrobků ................................................................... 19 

1.4.4 Síla kupujících .......................................................................................... 20 

1.4.5 Síla dodavatelů .......................................................................................... 20 

1.5 SWOT analýza ................................................................................................. 21 

1.5.1 Silné stránky ............................................................................................. 23 

1.5.2 Slabé stránky ............................................................................................. 23 

1.5.3 Příležitosti ................................................................................................. 24 

1.5.4 Hrozby ...................................................................................................... 24 

2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE .......................................... 25 

2.1 Charakteristika společnosti ESTA, spol. s r.o. ................................................. 25 

2.2 SLEPTE analýza .............................................................................................. 28 

2.2.1 Sociální prostředí ...................................................................................... 28 

2.2.2 Legislativní prostředí ................................................................................ 29 

2.2.3 Ekonomické prostředí ............................................................................... 30 

2.2.4 Politické prostředí ..................................................................................... 36 



 

 

2.2.5 Technologické prostředí ........................................................................... 36 

2.2.6 Ekologické prostředí ................................................................................. 37 

2.3 McKinsey 7S Framework ................................................................................ 38 

2.3.1 Strategie .................................................................................................... 38 

2.3.2 Struktura .................................................................................................... 38 

2.3.3 Systémy ..................................................................................................... 38 

2.3.4 Styl práce vedení ....................................................................................... 38 

2.3.5 Spolupracovníci ........................................................................................ 39 

2.3.6 Schopnosti ................................................................................................. 39 

2.3.7 Sdílené hodnoty ........................................................................................ 39 

2.4 Porterova analýza ............................................................................................. 40 

2.4.1 Konkurence v odvětví ............................................................................... 40 

2.4.2 Potenciální konkurence ............................................................................. 40 

2.4.3 Substituční výrobky .................................................................................. 41 

2.4.4 Smluvní síla dodavatelů ............................................................................ 41 

2.4.5 Smluvní síla kupujících ............................................................................ 41 

2.5 SWOT analýza ................................................................................................. 43 

2.5.1 Silné stránky ............................................................................................. 43 

2.5.2 Slabé stránky ............................................................................................. 44 

2.5.3 Příležitosti ................................................................................................. 44 

2.5.4 Hrozby ...................................................................................................... 45 

3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ .............................................................................. 46 

ZÁVĚR ........................................................................................................................... 49 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ............................................................................ 50 

SEZNAM TABULEK .................................................................................................... 51 

SEZNAM GRAFŮ ......................................................................................................... 51 

SEZNAM OBRÁZKŮ .................................................................................................... 51 



10 

 

ÚVOD 

 

Cíle podniků jsou různé. Pro silný podnik může být cílem maximalizace tržní hodnoty a 

zvyšování zisku. Naopak pro slabší podnik je důležité, aby se na trhu alespoň udržel. Na 

každý podnik, ať už je prosperující či ne, působí jeho okolí. Vliv okolí může mít pro 

podnik pozitivní či negativní důsledky. Na finanční stránku společnosti a její celkové 

fungování má vliv samotný stát, konkurenční podniky a také potřeby zákazníků. Velká 

část úspěchu společnosti závisí ve velké míře na tom, jak dobře zná své okolí a jak se 

mu dokáže přizpůsobit.  

 

Posouzení situace, ve které se podnik nachází, se neobejde bez pečlivých analýz. V 

současné nelehké situaci na trhu, který je poznamenán krizí, je nezbytné, aby podniky 

analyzovaly své okolí. Jedná se o jednu z důležitých činností managementu. Podnik lze 

analyzovat z mnoha hledisek, přičemž záleží na společnosti samotné, jak s výsledky 

analýz naloží. Pokud podnik dokáže využít výsledků analýz, bude úspěšnější než jeho 

konkurence. Bude-li ovšem podnik pouze provádět analýzy a jejich závěry se nebude 

řídit, tak nejen, že samotná analýza nemá smysl, ale je pravděpodobné, že v boji 

s konkurencí neuspěje. Je důležité, aby podniky analyzovaly své okolí, neboť tak zjistí, 

které faktory na ně nejvíce působí. Podnik tak může využít svých silných stránek ve 

svůj prospěch a eliminovat slabé stránky a hrozby.  
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

 

Tématem mé bakalářské práce je Analýza vybrané firmy. Konkrétně se jedná o malý 

výrobní podnik ESTA, spol. s r.o., zabývající se výrobou přípojkových, 

elektroměrových, rozpojovacích a plynových skříní z plastu a distribučních rozvaděčů 

pro trafostanice. Tohle téma jsem si vybrala proto, že jsem v této společnosti 

absolvovala praxi a tudíž jsem se s fungováním a problematikou tohoto podniku dobře 

seznámila. Cílem mé bakalářské práce je navrhnout společnosti ESTA, spol. s r.o. 

taková řešení, která jí pomohou ke zlepšení současné situace. 

 

Začátkem mé práce teoreticky popíši a vysvětlím jednotlivé analýzy, kterými se budu 

zabývat. Poté stručně charakterizuji podnik ESTA, spol. s r.o. a následně provedu 

jednotlivé analýzy prakticky. Závěrem navrhnu podniku taková řešení, která by mu 

pomohla ke zlepšení současné situace. Svá doporučení navrhnu podniku ESTA, spol. 

s r.o. na základě výsledků provedených analýz. 

 

Metody, které budou použity 

Nejdříve bude provedena SLEPTE analýza, zkoumající vnější prostředí, které podnik 

nemůže nijak ovlivnit. Analýza zahrnuje faktory sociální, legislativní, ekonomické, 

politické, technologické a ekologické. Dále prostřednictvím Modelu 7S budou 

posouzeny interní faktory společnosti. Model analyzuje strategii, strukturu, systémy, 

styl práce vedení, spolupracovníky, schopnosti a sdílené hodnoty. Následovat bude 

Porterova analýza, která sleduje vnitřní okolí podniku, a to konkrétně konkurenční 

prostředí podniku. V neposlední řadě pomocí SWOT analýzy bude posouzena vnitřní 

situace podniku, a to silné a slabé stránky, a rovněž vnější situace podniku, tedy 

příležitosti a hrozby.  

 

Každá z těchto analýz se zaměřuje na jinou oblast zkoumání, některá analyzuje vnitřní 

prostředí, jiná zase vnější prostředí. Zvolené metody mi tak umožní lépe posoudit 

situaci podniku, což byl důvod výběru těchto metod. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

V této části práce vymezím základní informace a teoreticky popíši jednotlivé analýzy, 

které budou východiskem pro praktické posouzení a navržení řešení pro podnik. 

Vybrala jsem takové analýzy, které jsou zaměřeny na vnitřní i vnější okolí podniku a 

patří tak mezi základní. 

 

 

1.1 Okolí podniku 

Okolí, které podnik obklopuje, se dělí na mikrookolí a makrookolí. Mikrookolí zahrnuje 

subjekty blízké podniku, na které může podnik působit a z velké části je i ovlivnit. Jsou 

jimi například odběratelé, dodavatelé, konkurence, substituční výrobky apod. 

Makrookolí, které podnik nemůže nijak ovlivnit, a tudíž se mu musí přizpůsobit, tvoří 

faktory sociální, legislativní, ekonomické, politické, technologické, ekologické a ty 

vytvářejí pravidla pro podnikání na daném území (1). 

 

Obr. č. 1: Okolí podniku (1, s. 16) 
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1.2 SLEPTE analýza 

SLEPTE analýza podává přehled o makrookolí podniku. Neustále se měnící faktory 

makrookolí, které podnik nemůže ovlivnit, působí na podnik kladně či záporně.  

Podnikatelé by vnější faktory neměli brát na lehkou váhu a měli by být neustále ve 

střehu. Prováděním analýz a pečlivou přípravou může podnik nasměrovat své cíle tam, 

kde bude úspěšný. Metoda zahrnuje faktory sociální, legislativní, ekonomické, 

politické, technologické a ekologické (2). 

 

1.2.1 Sociální prostředí 

Sociálním prostředím se rozumí především obyvatelstvo, demografické změny, 

geografické faktory a životní úroveň. Hodnotí se zde tedy například velikost populace, 

vzdělání obyvatel, pohlaví, věk, postavení ve společnosti, životní styl a zájmy 

obyvatelstva, hustota osídlení v místě, kde se podnik nachází, počet domácností a jejich 

příjmy, zájmy okolí podniku a jeho zaměstnanců, míra nezaměstnanosti. Sociální 

faktory by se neměly při analýze opomíjet nebo podceňovat, protože velkou měrou 

působí na poptávku a nabídku. Je důležité, aby zájmy podniku byly co nejblíže zájmům 

sociálního okolí (3) (4). 

 

1.2.2 Legislativní prostředí 

Legislativní faktory upravují a ovlivňují samotné fungování podniku. Na podnikatele 

působí mnoho zákonů a předpisů, které ovlivňují jejich podnikatelskou činnost. 

Základním pravidlem je Ústava a Listina základních práv a svobod. Co se týče 

podnikání je nejvýznamnější Obchodní zákoník a v mnoha situacích lze uplatnit právo 

dle Občanského zákoníku. Legislativní omezení působí na podnik například z hlediska 

vymahatelnosti práva, upravují daňové zákony, tvorbu cen, spolupráci se zahraničím, 

ochranu životního prostředí, bezpečnost práce, technické požadavky při výrobě a 

mnoho dalších (3) (4). 

 

1.2.3 Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí je závislé na stavu ekonomické situace a fázi hospodářského 

cyklu, ve které se právě ekonomika nachází. Z hlediska podnikání je pro podnik 

ekonomické prostředí tedy velmi důležité. Podnik je ovlivňován úrokovou mírou, 
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inflací, sazbou daně, směnným kurzem, velikostí hrubého domácího produktu, 

dostupností zdrojů, nezaměstnaností, politickou situací, průměrnou mzdou a také 

zahraničním obchodem. Důležitým aspektem je také kupní síla, která je ovlivňována 

cenami, příjmy obyvatel a mnoha dalšími činiteli. Velký význam mají pro podnik 

z ekonomického hlediska také kupující, dodavatelé a banky (3) (4). 

 

1.2.4 Politické prostředí 

Dalším faktorem vnějšího okolí je politické prostředí. Politické strany prosazují určité 

politické směry, které mají velký vliv na podnikatelské subjekty. Klíčovým subjektem 

je zde vláda, která navrhuje zákony a podniky se jimi poté musí řídit. Základními 

faktory politického prostředí jsou demokracie a liberalizace ve státě. Politické prostředí 

velmi úzce souvisí s legislativním prostředím. Důležitá je stabilita vlády a vůbec celé 

země a také podpora obchodování se zahraničím (3) (4) (5). 

 

1.2.5 Technologické prostředí 

Změny v oblasti technologií působí na podnik i jeho okolí značnou měrou. Technologie 

ovlivňují také rychlost ekonomického růstu. V dnešní době hraje nejdůležitější roli čas. 

Změny ve vývoji jsou rychlé, a proto je důležité, aby podnik nezaostával. Podnik musí 

být ohledně technologického vývoje neustále v obraze a snažit se co nejvíce zapojit a 

inovovat. Pokud podnik zrychlí a zjednoduší výrobu, zvýší si tím například produktivitu 

práce, sníží vynaložené náklady a tím zvýší zisk. Vědeckotechnický rozvoj pomáhá 

získávat konkurenční výhody podniku (3) (4) (5). 

 

1.2.6 Ekologické prostředí 

Dalším důležitým faktorem analýzy je ekologické prostředí, a to proto, že dochází 

k neustálému zhoršování životního prostředí. V dnešní době, kdy jsou přírodní zdroje 

omezené, je důležité dbát na ekologický faktor a to zejména na ochranu životního 

prostředí, zpracování a recyklaci odpadů, odstranění takových výrobních postupů, které 

znečišťují životní prostředí a nahrazení je jinými. Ekologické požadavky neustále 

přibývají a zpřísňují se. Podnik je nucen, pokud chce dále úspěšně fungovat, tyto 

požadavky dodržovat (3) (4) (5). 
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1.3 McKinsey 7S Framework 

Tento model analyzuje interní faktory. Modelem 7S se nazývá proto, že obsahuje sedm 

faktorů, které je nutné posuzovat najednou. Zahrnuje faktory: 

 strategie – vypovídá o tom, jak podnik uskutečňuje své cíle a reaguje na 

příležitosti a ohrožení,   

 struktura – strukturou se rozumí organizační struktura v podniku, vztahy 

nadřízenosti a podřízenosti, vymezení pravomocí a předávání informací, 

 systémy – procesy, které pomáhají řídit každodenní činnosti podniku a rozumí se 

jimi například informační systémy, komunikační systémy a kontrolní systémy, 

 styl práce vedení – styl vedení a motivování pracovníků, 

 spolupracovníci – zaměstnanci podniku, jejich vzdělání, školení, postoj vůči 

podniku a motivace, 

 schopnosti – znalosti a profesionální zkušenosti uvnitř podniku, 

 sdílené hodnoty – myšlenky a vize podniku, každý zaměstnanec musí vědět, jaký 

je cíl a poslání podniku (3).  

 

 

Obr. č. 2: Model 7S (3, s. 73) 
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1.4 Porterova analýza 

K analýze mikrookolí je využívána Porterova analýza, která podává přehled o 

konkurenčním prostředí podniku. Konkurenčními silami podniku jsou konkurence mezi 

podniky v daném odvětví, hrozba potenciální konkurence, substituční výrobky jiných 

podniků, smluvní síla dodavatelů a kupujících. Konkurenční síly mají velký vliv na 

prosperitu daného podniku, a proto je důležité, aby je podnik nepodceňoval, protože se 

může snadno ocitnout v nesnázích. Porterova analýza pomůže odhalit, který z těchto 

subjektů na podnik nejvíce působí a také, který může podnik ovlivnit. Pro úspěšně 

fungující podnik je důležité rozeznat konkurenční tlaky, vzít je na vědomí a přizpůsobit 

se jim tak, aby byl jejich vliv užitečný právě pro podnik. Komplexní účinky 

konkurenčních sil určují sílu konkurence v daném oboru, a tyto účinky jsou 

s postupným rozvojem proměnlivé. Vývoj jedné síly ovlivňuje vývoj druhých sil. 

Velikost konkurenčních sil má vliv na výnosnost daného oboru. Lze předpokládat 

nízkou výnosnost v případě, kdy budou všechny síly vlivné (2). 

 

 

Obr. č. 3: Model pěti sil (2, s. 48) 
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1.4.1 Soupeření konkurence v odvětví 

Každý podnik používá určitou konkurenční strategii, aby co nejvíce prosperoval. Ta je 

ale z velké části ovlivněna strategií konkurentů, protože každý podnik vynaloží jinak 

velké prostředky na svou strategii. Podniky si konkurují například cenou, jakostí, 

doprovodnými a pozáručními službami, propagací. Také velký vliv na konkurenční 

strategii má samozřejmě neustále se měnící trh. Je důležité rozpoznat jak silná je 

konkurence v daném odvětví. Sílu konkurence můžeme určit například podle množství 

a rozsahu konkurence, stupně nárůstu trhu, velikosti stálých nákladů, odlišnosti 

výrobků, výstupních překážek z oboru, získání méně úspěšných podniků, celkových 

odběratelů (2). 

 

Množství a rozsah konkurence 

Jestliže existuje velké množství konkurentů, hrozí od nich velké strategické nebezpečí. 

Pokud každý podnik vynaloží podobně velké prostředky na svou strategii, pak se patrně 

nestane to, že by se jeden z nich zmocnil celého trhu (2). 

 

Stupeň nárůstu trhu 

Během prudce zvětšujících se trhů je většinou konkurence nižší, a to díky tomu, že 

konkurenti využívají rostoucí poptávky ke splnění svých cílů (2). 

 

Velikost stálých nákladů 

Podniky, ve kterých je nutno pracovat s plnou kapacitou a mají vysoké stálé náklady, 

často poskytují slevová zvýhodnění, aby se jejich prodeje zvýšily (2). 

 

Odlišnost výrobků 

Je důležité, aby se výrobky dostatečně lišily od výrobků konkurence, a kupující tak 

neměli důvod měnit své dodavatele (2). 

 

Překážky výstupu z oboru 

Výstupními překážkami mohou být například pokuty za nezastání svých závazků, velké 

stálé náklady při výstupu, investování do zařízení, která nejsou dále přínosná (2). 
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Získání méně úspěšných podniků 

Takový podnik používá útočnou konkurenční strategii a chce být na trhu vůdčí (2). 

 

Celkoví odběratelé 

Podniky mají za cíl dosáhnout konkurenční výhody na celkovém základě (2). 

 

 

1.4.2 Riziko potenciální konkurence 

Existuje možnost vzniku nové konkurence. Vstup potenciální konkurence je doprovázen 

velkými prostředky a možnostmi. To, jak je ohrožení vstupu nové konkurence zásadní, 

ovlivňují vstupní překážky a očekávané odezvy jiných konkurentů. Pokud jsou vstupní 

překážky do odvětví malé, může podnik očekávat podstatné ohrožení vstupu potenciální 

konkurence. Potenciální konkurence před vstupem do odvětví musí posoudit a předvídat 

odezvy současných konkurentů. Následně zváží, zda do odvětví vstoupí nebo ne. 

Vstupními bariérami jsou například úspory z rozsahu a zkušenostní efekt, používané 

technologie a schopnosti, věrnost zákazníků, nákladové výhody, legislativa a státní 

zásahy (2). 

 

Zkušenostní efekt 

Čím větší množství výrobků podnik vyrábí, tím více si šetří náklady na jednotku. Při 

opakované výrobě mají podniky už dlouhodobé zkušenosti, což také náklady snižuje 

(2). 

 

Používané technologie a schopnosti 

Spousta oborů využívá různé technologie, které nemůže využívat kdokoli, neboť jsou 

pro ně nedostupné. Důležitým faktorem zde také je nepostačující množství schopných 

pracovníků, kteří by byli způsobilí pracovat s jistou technologií (2). 

 

Věrnost zákazníků 

Věrnost zákazníka současnému dodavateli neulehčuje novému dodavateli získat 

zákazníka na svoji stranu. Musí se snažit zapůsobit na zákazníky formou propagace, 

nízkých cen, kvality, doprovodných služeb (2). 
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Nákladové výhody 

Současné podniky mohou oplývat takovými výhodami, které nikdo jiný v odvětví nemá. 

Jsou jimi například cenově nejdostupnější materiál, vhodné umístění podniku, lepší 

výrobní technologie (2). 

 

Legislativa a státní zásahy 

Jde o velmi důležité omezení státem, kdy potenciální konkurent nemá možnost tento 

faktor nijak ovlivnit a změnit (2). 

 

 

1.4.3 Riziko substitučních výrobků 

Je-li substituční výrobek díky některému z faktorů, které ho vymezují, zajímavější, 

potom bude mít spousta zákazníků zájem právě o tento substitut. Čím je cena a náklady 

spojené s přechodem k substitutu nižší a kvalita výrobků vyšší, tím je větší šance 

existence substitutů. Pokud současný produkt zdraží, stane se pro zákazníka cenově 

nedostupný a dá přednost substitučnímu produktu. Faktory, ovlivňující volbu substitutu, 

mohou být například relativní cena substitutů, odlišnost substitutů, výdaje spojené 

s přechodem k substitutu (2). 

 

Relativní cena substitutů 

Zákazníci mají možnost koupit substituční produkt. Zákazník potom zvažuje cenu a 

zároveň užitek, jaký mu substitut přinese (2). 

 

Odlišnost substitutů 

Zákazníci mohou substituční výrobky mezi sebou porovnat a vybrat si ten, který je pro 

ně výhodnější, jak z hlediska ceny a kvality, tak užitku. Proto si především v těchto 

faktorech mnozí výrobci konkurují a snaží se odlišit tím, že poskytují různé slevy, lepší 

kvalitu (2). 

 

Výdaje spojené s přechodem k substitutu 

Pro zákazníka je nejdůležitější to, aby náklady při přechodu k substitutu byly co 

nejmenší nebo žádné (2). 
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1.4.4 Síla kupujících 

Velký vliv na podniky mají i kupující. Mohou ovlivnit budoucí výnosy podniku a 

zpřísnit konkurenční poměry. Zákazníci mohou také zužitkovat své silné zastoupení a 

získat mnohé benefity v podobě vyšší kvality, doprovodných služeb a lepších platebních 

předpokladů. Každý zákazník preferuje různé faktory, některý dává přednost nižší ceně 

na úkor kvality, jiný zase preferuje kvalitu a nezáleží mu na ceně. Síla kupujících 

nabývá na významu například když: 

 neexistuje velké množství odběratelů a požadují-li velké množství výrobků 

 je v odvětví hodně menších firem a mají nevýznamnou vyjednávací moc 

 jedná se o výrobek, který není moc potřebný 

 pro odběratele je prospěšnější pořizovat vstupy od více dodavatelů 

 kupující nakupují od dodavatelů, kteří produkt nabízejí za nižší cenu, než je cena 

konkurence, tím pádem ostatní dodavatelé také zlevňují 

 je možnost, aby si produkt zhotovil sám kupující, docílí tak zlevnění 

 je výrobek jednotně upravován, tudíž zákazníci mohou přejít ke konkurenci 

s téměř žádnými náklady při přechodu (1) (2). 

 

 

1.4.5 Síla dodavatelů 

Síla dodavatelů je významným ekonomickým činitelem, jelikož ovlivňuje ziskovost 

dílčích firem. Síla dodavatelů nabývá na významu například, když: 

 jsou produkty natolik odlišné, že zákazník nemá touhu přejít k jinému 

dodavateli, nebo by přejití bylo pro něj ekonomicky nevýhodné 

 odběratelé nehrají důležitou roli pro dodavatele, potom dodavatelé nemají žádný 

důvod snižovat ceny a nabízet kvalitnější produkty  

 nabízené produkty nemají substituty nebo jich není mnoho 

 jestliže hraje velkou roli pro odběratele vstup, který působí na celkové náklady 

 hrozba dodavatelů, že sám bude vyrábět vstupy, to vede k tomu, že dojde 

k soupeření s podnikem a k nárůstu cen (1) (2). 
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1.5 SWOT analýza 

SWOT analýza je prostředek strategické analýzy, určující hlavní činitele, které působí 

na společnost. Analýza používá výsledky dřívějších analýz a to tak, že určí silné stránky 

a slabiny společnosti a srovnává je se zásadními účinky z podnikového okolí. SWOT 

analýza zkoumá vnitřní okolnosti společnosti, což jsou silné a slabé stránky, a vnější 

okolnosti společnosti, tedy příležitosti a hrozby. Silné a slabé stránky může společnost 

svým chováním a působením ovlivnit, ale na příležitosti a hrozby takový vliv nemá. 

Bohužel ne vždy je lehce rozpoznatelné, zda se jedná o silnou či slabou stránku nebo 

příležitost či hrozbu. Za určitých podmínek se například příležitost může stát 

ohrožením. Snahou SWOT analýzy je vývoj silných stránek a minimalizace slabých 

stránek, a také nachystání se na případné příležitosti či ohrožení. Důležité je, aby 

společnost rozpoznala vnitřní a vnější činitele a určila vztahy mezi nimi (2). 

 

 

Proces SWOT analýzy má několik kroků: 

 určení a prognóza nejdůležitějších změn v podnikovém okolí s použitím 

výsledků dřívějších analýz, 

 rozpoznání silných a slabých stránek podniku, 

 zhodnocení poměrů silných a slabých stránek s nejdůležitějšími změnami 

v podnikovém okolí (2). 

 

Nejdůležitější změny v podnikovém okolí se nečlení předem na příležitosti a ohrožení, 

ale tyto povahy se následně projeví ze zkoumání silných a slabých stránek podniku. Je 

důležité, aby si podnik zjistil, jak hodnotí silné a slabé stránky podniku jeho 

konkurence, odběratelé, dodavatelé, a to z toho důvodu, že si podnik mnohdy silné 

stránky nadhodnocuje. Je nutné posoudit, jak moc jsou silné a slabé stránky společnosti 

schopné se srovnat s nejdůležitějšími změnami v podnikovém okolí. Podnik bude 

fungovat úspěšně, když zužitkuje příležitosti a silné stránky a zároveň minimalizuje 

slabé stránky a bude se vyvarovat hrozbám (2). 

 

 

 



22 

 

                                                                           

 

Obr. č. 4: Schéma SWOT analýzy (vlastní zpracování dle 6, s. 25) 

 

 

Strategie MAXI-MAXI (SO) 

Cílem této strategie je využít silných stránek na získání předností, utužování pozice na 

trhu, budování jména firmy. Jde o bojovnou strategii (5). 

 

Strategie MAXI-MINI (ST) 

Tato strategie je založena na principu zužitkování silných stránek k odolávání hrozbám. 

Charakteristická je zde tvorba zásob a zachování si přízně zákazníků (5). 

 

Strategie MINI-MAXI (WO) 

Cílem je minimalizovat slabé stránky a tím využívat nových příležitostí.  Vyznačuje se 

získáváním různé spolupráce (5). 

 

Strategie MINI-MINI (WT) 

Tato strategie spočívá v minimalizaci slabých stránek a odolávání hrozbám. Často zde 

dochází k dohodám a odchodu z jistého postavení na trhu. Jde o obranou, ústupnou 

strategii (5). 

 

 

vnitřní faktory 

vnější 

faktory 
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1.5.1 Silné stránky 

Podnik by se měl snažit co nejvíce maximalizovat silné stránky. Silnými stránkami jsou 

například: 

 příznivá finanční situace 

 přízeň zákazníků 

 konkurenční výhody 

 dlouhodobé a úspěšné postavení na trhu 

 dobré jméno podniku 

 poloha podniku 

 výjimečná technologie 

 nízké náklady 

 kvalitní výrobek 

 kvalifikovaný personál 

 dostatečná propagace 

 důvěryhodní dodavatelé 

 rozsáhlá distribuční síť 

 vynikající přehled a informovanost na trhu (3) 

 

1.5.2 Slabé stránky 

Podnik musí usilovat o minimalizaci slabých stránek. Mezi slabé stránky se řadí 

například: 

 omezené finanční zdroje 

 nedokonalá informovanost 

 zastaralá technologie 

 nízká kvalita výrobků 

 vysoké náklady při výrobě 

 nesprávná distribuce 

 nedostatečná propagace  

 nevýznamná pozice na trhu 

 nedostatečně proškolený personál 

 fluktuace pracovníků 
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 nevhodně zvolená organizační struktura a s tím související špatná komunikace 

 špatná poloha podniku (3) 

 

1.5.3 Příležitosti 

Příležitosti by měl podnik maximálně zužitkovat. Příležitostmi mohou být například: 

 získávání nových zákazníků 

 vstup podniku na další trhy 

 zlepšování technologií 

 věrnost zákazníků 

 rozšíření nabídky pro zákazníky 

 růst trhu 

 demografické změny (3) 

 

1.5.4 Hrozby 

Působení hrozeb by měl podnik co nejvíce omezit. Hrozbou pro podnik může být 

například: 

 hrozba substitutů 

 vstup potenciální konkurence 

 inflace, zvýšení daní 

 růst cen materiálu 

 neustále se měnící prostředí podniku 

 produkt konkurence je kvalitnější 

 změna potřeb a přání odběratelů 

 nízká poptávka vzhledem k velkému množství konkurence (3) 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

 

V této části práce aplikuji teoretické poznatky na podniku ESTA, spol. s r.o. Nejdříve 

stručně charakterizuji podnik ESTA, spol. s r.o. a poté provedu jednotlivé analýzy 

prakticky. 

 

2.1 Charakteristika společnosti ESTA, spol. s r.o. 

Společnost ESTA, spol. s r.o. byla založena v roce 1993 a své sídlo má ve městě 

Ivančice, které má necelých 10 000 obyvatel. Jedná se o malý podnik působící na trhu 

již 19 let. ESTA, spol. s r.o. je držitelem Certifikátu EZÚ, GAS, ISO 9001:2008 a 

Protokolu o zkouškách požárně technických charakteristik. Již 12 let obhajuje 

společnost ESTA, spol. s r.o. certifikovaný systém řízení kvality dle standardů ČSN EN 

ISO 9001:2009 (7). 

 

Tab. č. 1: Výpis z obchodního rejstříku 

                                                         ESTA, spol. s r.o. 

Obchodní firma ESTA, spol. s r.o. 

Sídlo Ivančice, Kounická 68, PSČ 664 91 

Identifikační číslo 494 48 919 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Statutární orgán Jednatel 

Počet společníků 3 

Základní kapitál 2 100 000 Kč 

(Zdroj: 8) 

 

 

Obr. č. 5: Logo společnosti ESTA, spol. s r.o. (7) 
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Zaměstnanci 

Společnost zaměstnává 25 stálých pracovníků, kterými jsou převážně místní občané a 

rodinní příslušníci různých věkových kategorií. Jelikož je v letních měsících větší 

poptávka po produktech a službách, společnost tak přijímá na tohle období další 

pracovníky na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti (7). 

 

Odběratelé 

Největší množstevní požadavky mají obchodní partneři z energetik a velkoobchodů 

elektro. Společnost dodává své produkty do energetických společností E.ON Česká 

republika, s.r.o, ČEZ, a.s., Pražská energetika, a.s. a Západoslovenská energetika, a.s. 

Důležitými zákazníky jsou také České dráhy, Správa železniční dopravní cesty a OHL 

ŽS. Dále je dodavatelem různým velkoobchodům, městským úřadům, stavebním 

firmám. Společnost vyváží své produkty také do Polska, Rakouska, Maďarska, Gruzie a 

na Slovensko (7). 

 

Předmět podnikání 

Společnost vyrábí přípojkové, elektroměrové, rozpojovací, plynové skříně z plastu a 

distribuční rozvaděče pro trafostanice. Dále společnost prodává elektromateriál a 

poskytuje služby, působí jako velkoobchod a specializovaný maloobchod. Vyrábí 

rozvaděče nízkého napětí a specifické komponenty pro energetiku (síťové armatury pro 

nízké napětí (NN), vysoké napětí (VN) a velmi vysoké napětí (VVN), konzolovina 

(NN) a nářadí (PPN)) (7).  

 

Společnost prodává následující sortiment, ke kterému nabízí i montáž: 

 skříně pro venkovní vedení  

 skříně pro domovní instalace 

 skříně pro trafostanice 

 skříně pro veřejné osvětlení 

 skříně staveništní a zásuvkové rozvaděče 

 skříně přepěťové ochrany 

 skříně přípojkové, rozpojovací, elektroměrové, kombinované, plynoměrové 

 samonosné vedení NN 
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 komponenty pro samonosný systém (7) 

 

Organizační struktura společnosti 

Společnost ESTA, spol. s r.o. je rodinný podnik, ve kterém figurují 3 společníci. 

Statutárním orgánem společnosti ESTA, spol. s r.o. jsou dva jednatelé. V případě 

nepřítomnosti jednoho z jednatelů, se mohou navzájem zastoupit. Jednateli je podřízen 

výrobní a obchodní ředitel. Obchodnímu řediteli podléhá vedoucí ekonomického úseku, 

který má na starosti jednotlivé referenty. Úkolem ekonomického oddělení je vedení 

účetnictví, zpracování všech dokladů, jejich archivace a zpracování daňových přiznání. 

Výrobnímu řediteli je podřízen vedoucí nákupu, vedoucí prodeje a vedoucí skladu. 

Sklad má na starosti udržování skladových zásob v optimální výši, objednávání a 

vydávání zboží. Vedoucí prodeje zajišťuje veškerou komunikaci se zákazníky, 

zpracování nabídek vedoucí až k samotnému prodeji. Jednotlivé dílny, ve kterých 

probíhá výroba produktů, jsou podřízeny vedoucímu nákupu (7). 

 

 

Obr. č. 6: Organizační struktura ESTA, spol. s r.o. (7) 
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2.2 SLEPTE analýza 

Prostřednictvím SLEPTE analýzy je sledováno působení vnějšího okolí na podnik, a to 

pomocí faktoru sociálního, legislativního, ekonomického, politického, technologického 

a ekologického. Tyto faktory působí na všechny účastníky trhu a není zde možnost 

jejich ovlivnění. 

 

 

2.2.1 Sociální prostředí 

Počet obyvatel České republiky je více než 10,5 milionu, z toho počet obyvatel 

Jihomoravského kraje je přes 1,1 milionu. Rozloha České republiky činí 78 866 km
2
 a 

rozloha Jihomoravského kraje je 7 195 km
2
. Díky tomu je Jihomoravský kraj čtvrtým 

krajem v České republice. Jihomoravský kraj je tvořen 7 okresy, kterými jsou Blansko, 

Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo.  

 

Hrubý domácí produkt Jihomoravského kraje činí 10,3 % hrubého domácího produktu 

České republiky. Nezaměstnanost v České republice dosahovala v roce 2012 8,62 %, 

přičemž v Jihomoravském kraji činila 9,81 %.  

Vzdělání obyvatel je na dobré úrovni díky kvalitnímu středoškolskému a 

vysokoškolskému systému. Díky zvyšující se spotřebě obyvatel má životní úroveň 

rostoucí charakter. Měřítkem je zde kvalita a cena výrobků, přičemž společnost ESTA, 

spol. s r.o. nabízí kvalitní a cenově dostupné produkty. 

 

Společnost ESTA, spol. s r.o. má sídlo v Ivančicích, kde má také svoji jedinou pobočku. 

Město Ivančice je součástí okresu Brno-venkov, ve kterém nezaměstnanost činí 7,62 %. 

Ivančice mají necelých 10 000 obyvatel, jedná se tedy o menší město a není zde moc 

pracovních příležitostí. To je důvodem nižších mezd zaměstnanců společnosti ve 

srovnání se zaměstnanci podniků ve velkých městech, kde je mnohem více pracovních 

příležitostí. Pro společnost je obtížné najít kvalitní pracovní sílu za relativně nízkou 

mzdu. 
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Společnost ESTA, spol. s r.o. má 25 zaměstnanců. Jelikož se jedná o rodinnou firmu, 

zaměstnanci jsou převážně rodinní příslušníci a místní občané. Věková skupina 

zaměstnanců je různorodá, přičemž má společnost dobré zkušenosti se zaměstnáváním 

absolventů.  

 

Společnost má také smlouvu s věznicí Rapotice, ze které zaměstnává dle potřeby 4-6 

odsouzených. Jedná se o vězně odsouzené za méně závažný trestní čin, kteří nejsou 

ohrožením pro okolí. Odsouzení ve společnosti pracují za nízkou mzdu. Společnost jim 

zajišťuje přepravu do podniku a také stravování na náklady společnosti. Pro společnost 

je výhodné zaměstnávat odsouzené, jelikož jsou pro ni levnou pracovní silou a 

umožňují jí vynakládat nižší mzdové náklady. 

 

Společnost dodává své produkty nejvíce obchodním partnerům z energetik a 

velkoobchodům elektro. Dále je dodavatelem městským úřadům, stavebním firmám a 

koncovým zákazníkům. Společnost vyváží své produkty také do zahraničí.  

 

 

2.2.2 Legislativní prostředí 

Aby mohl podnik ESTA, spol. s r.o. na trhu působit a fungovat, musí se řídit platnou 

legislativou našeho státu a také normami Evropské unie. Společnost je povinna při svém 

jednání postupovat v souladu s Ústavou a Listinou základních práv a svobod. Jsou to 

nejdůležitější normy, podle kterých by se měl každý chovat.  

 

Podnik ESTA, spol. s r.o. při své činnosti musí respektovat Živnostenský zákon, 

Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Zákon o účetnictví, Zákon o dani z přidané 

hodnoty, Zákon o dani z příjmů právnických osob, Zákon o dani silniční, Zákon o dani 

z nemovitostí, Zákoník práce a mnoho dalších. Podnik také musí respektovat neustálé 

zpřísňování bezpečnostních a ekologických předpisů. 

 

Kromě této legislativy, která je pro všechny podniky stejná, musí navíc společnost 

ESTA, spol. s r.o. dodržovat nařízení vlády, kterými se stanoví technické požadavky na 

výrobky. Když podnik umístí produkt na trh Evropské unie, musí dodržovat direktivu 
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Evropské unie, která je převedena do právního řádu České republiky a to 

prostřednictvím nařízení vlády.   

 

Ve společnosti ESTA, spol. s r.o. je kladen velký důraz na kvalitu a technické 

parametry upravovanými normou ISO 9001:2009. Na společnost působí negativně 

nestabilita v oblasti zákonů v České republice, jelikož se během roku několikrát mění. 

Také špatná a zdlouhavá vymahatelnost práva je pro společnost tíživým faktorem. 

Důvod, proč v podniku ESTA, spol. s r.o. pracují také brigádníci či odsouzení je ten, že 

společnost za tyto pracovníky nemusí odvádět tak vysoké finanční prostředky na 

pojištění, jako v případě zaměstnanců s pracovní smlouvou. 

 

 

2.2.3 Ekonomické prostředí 

HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT 

Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžní vyjádření celkové hodnoty statků a služeb za 

určité období na území České republiky, které vyprodukují výrobní faktory, bez ohledu 

na vlastníka faktorů. Je jedním z ukazatelů, který slouží k měření výkonnosti 

ekonomiky (9). 

 

Z dlouhodobého hlediska má HDP rostoucí trend. Největšího meziročního nárůstu 

dosahoval HDP v letech 2005 a 2006, kdy byla ekonomika České republiky v expanzi. 

Zásluhu na růstu HDP měl zahraniční obchod, ale také výdaje domácností a investice. 

Naopak nejhůře se naší ekonomice dařilo v roce 2009, kdy byl pokles HDP o - 4,5 %. 

Tento pokles byl způsoben ekonomickou krizí většiny zemí EU, následkem toho byla 

nízká poptávka a investice, nižší výdaje domácností a nízký export. 

Hrubý domácí produkt Jihomoravského kraje činí 10,3 % hrubého domácího produktu 

České republiky. 

 

 

Následující tabulka ukazuje vývoj hrubého domácího produktu v jednotlivých letech. 
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Tab. č. 2: Vývoj HDP v České republice za jednotlivé roky 

                                                     HDP 

Rok HDP (mld. Kč) HDP na 1 obyv. (Kč/obyv.) 
HDP 

(%) 

2003      2 688,1                  263 497     3,8 

2004      2 929,2                  286 979     4,7 

2005      3 116,1                  304 478     6,8 

2006      3 352,6                  326 553     7,0 

2007      3 662,6                  354 808     5,7 

2008      3 848,4                  368 986     3,1 

2009      3 759,0                  358 288    -4,5 

2010      3 799,5                  361 268     2,5 

2011      3 841,4                  365 961     1,9 
(Zdroj: 10) 

 

 

 

Graf č. 1: HDP v letech 2003 – 2011 (vlastní zpracování dle 10) 

 

 

 

INFLACE 

Inflace znamená zvyšování cenové hladiny v určitém časovém období. Jedná se tedy o 

snižování kupní síly peněžních prostředků neboli zvyšování cen. Inflace má za následek 

vyšší ceny například u zboží, služeb a výrobních faktorů. Je dalším z ukazatelů, který 

slouží k měření výkonnosti ekonomiky (11). 

file:///C:/Users/Šárka/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/9FF5AD1F.xls%23'Metodické%20vysvětlivky'!A1
file:///C:/Users/Šárka/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/9FF5AD1F.xls%23'Metodické%20vysvětlivky'!A5
file:///C:/Users/Šárka/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/9FF5AD1F.xls%23'Metodické%20vysvětlivky'!A1
file:///C:/Users/Šárka/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/9FF5AD1F.xls%23'Metodické%20vysvětlivky'!A1
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Nejnižší inflace byla v roce 2003, kdy klesly ceny potravin, nápojů a náklady na 

domácnost. Na druhou stranu, nejvyšší míra inflace byla v roce 2008, kdy dosahovala 

6,3 %. Světová ekonomika byla v recesi díky krizi v USA a v dalších státech EU. Tento 

jev byl v České republice doprovázen zdražením potravin a energie, zvýšením sazby 

DPH a zavedením regulačních poplatků ve zdravotnictví. 

 

 

Následující tabulka ukazuje vývoj inflace v jednotlivých letech. 

 

Tab. č. 3: Vývoj inflace v České republice za jednotlivé roky 

Rok 
Míra inflace      

        (%) 

2003          0,10 

2004          2,80 

2005          1,90 

2006          2,50 

2007          2,80 

2008          6,30 

2009          1,00 

2010          1,50 

2011          1,90 
(Zdroj: 10) 

 

 

 

 

Graf č. 2: Míra inflace v letech 2003 – 2011 (vlastní zpracování dle 10) 

 

file:///C:/Users/Šárka/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/9FF5AD1F.xls%23'Metodické%20vysvětlivky'!A114
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file:///C:/Users/Šárka/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/9FF5AD1F.xls%23'Metodické%20vysvětlivky'!A111
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NEZAMĚSTNANOST 

Nezaměstnaný je ten, kdo je bez práce, ale chce pracovat, je schopný pracovat a aktivně 

si hledá práci. Obyvatelstvo se rozlišuje na ekonomicky aktivní a ekonomicky 

neaktivní. Je dalším z ukazatelů, který slouží k měření výkonnosti ekonomiky (12). 

 

Největší míru nezaměstnanosti zaznamenala Česká republika v roce 2004, kdy 

nezaměstnanost dosahovala hodnoty 8,3 %. Téměř poloviční hodnoty dosahovala v roce 

2008, kdy činila pouhá 4,4 %. Okres Brno-venkov má nezaměstnanost 7,62 %. Jak již 

bylo zmíněno dříve, podnik ESTA, spol. s r.o. sídlí ve městě Ivančice, kde není mnoho 

pracovních příležitostí. To je důvodem nižších mezd zaměstnanců společnosti ve 

srovnání se zaměstnanci podniků ve velkých městech, kde je mnohem více pracovních 

příležitostí.  

 

Následující tabulka ukazuje vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých letech. 

 

Tab. č. 4: Vývoj nezaměstnanosti v České republice za jednotlivé roky 

Rok 
Míra nezaměstnanosti  

                (%) 

2003                    7,8 

2004                    8,3 

2005                    7,9 

2006                    7,1 

2007                    5,3 

2008                    4,4 

2009                    6,7 

2010                    7,3 

2011                    6,7 
(Zdroj: 10) 
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Graf č. 3: Míra nezaměstnanosti v letech 2003 – 2011 (vlastní zpracování dle 10) 

 

 

 

ZAHRANIČNÍ OBCHOD 

Zahraniční obchod je obchod jednoho státu s jiným zahraničním státem. Zahrnuje dovoz 

a vývoz. Dovozem se rozumí pořízení zboží ze zahraničí a vývozem prodej zboží do 

zahraničí. Zahraniční obchod je dalším z ukazatelů, který slouží k měření výkonnosti 

ekonomiky (13). 

 

Vývoj zahraničního obchodu je pro podnik ESTA, spol. s r.o. důležitý, jelikož 

obchoduje se zahraničím. Společnost ESTA, spol. s r.o. má kromě českých dodavatelů 

také jednoho polského. Podnik své produkty prodává jak českým, tak zahraničním 

odběratelům. Své výrobky vyváží do Polska, Rakouska, Maďarska, Gruzie a na 

Slovensko. Zahraniční obchod vykazoval záporné hodnoty v roce 2009. To způsobilo 

snížení produkce v oblasti průmyslu, nízká domácí i zahraniční poptávka. Došlo 

k poklesu vývozu a dovozu zhruba o 14 %. Jednalo se jediný propad zahraničního 

obchodu v historii naší země. 

 

 

Následující tabulka ukazuje vývoj zahraničního obchodu v jednotlivých letech. 
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Tab. č. 5: Vývoj zahraničního obchodu v České republice za jednotlivé roky 

Rok 
Vývoz zboží a služeb     

             (%) 

Dovoz zboží a služeb   

              (%) 

2003              7,60               7,40 

2004            13,70             10,10 

2005            11,80               6,10 

2006            14,00             11,00 

2007            11,30             12,90 

2008              3,90               2,70 

2009           -10,90            -12,00 

2010            15,60             15,90 

2011              9,40               6,70 
(Zdroj: 10) 

 

 

 

 

Graf č. 4: Zahraniční obchod v letech 2003 – 2011 (vlastní zpracování dle 10) 

 

 

Společnosti momentálně prožívají nelehké období, kdy ekonomika v České republice 

není stabilní. Společnost ESTA, spol. s r.o. zaznamenala mírný pokles obratu, ale zatím 

nejhůře si vede stavebnictví. HDP vykazuje meziroční růst, inflace je mírná, 

nezaměstnanost se neustále zvyšuje a vývoz a dovoz zboží se naopak snižuje. 
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2.2.4 Politické prostředí 

Politické faktory velmi úzce souvisí s legislativními faktory a ty následně ovlivňují 

ekonomické faktory. Politické faktory ovlivňuje legislativa České republiky i Evropské 

unie. Česká republika přijímá legislativu Evropské unie a od ní se odvíjí legislativa 

česká. Evropská unie nabízí spoustu příležitostí a výhod pro podnikatele v podobě 

dotací na podporu podnikání. Na podnik ESTA, spol. s r.o. velmi negativně působí 

neustálé změny v oblasti zákonů, protože brání plánování. Důležité je zmínit také 

neschopnost vlády prosazovat zájmy České republiky v Evropské unii. Na důvěře také 

nepřidá častý výskyt korupce. 

Obavou pro podnik ESTA, spol. s r.o. je, když vláda, jakožto politický faktor, zakáže 

pracovní činnost odsouzených v podniku, tento zákaz ovlivní jak legislativní faktor 

v podobě zákonů a dalších omezení, tak i ekonomický faktor, kdy společnost nebude 

moci zaměstnávat tuto pracovní sílu a tudíž bude mít větší náklady. S tím souvisí také 

amnestie prezidenta, když například propustí na svobodu odsouzené, kteří v podniku 

pracovali. 

 

 

2.2.5 Technologické prostředí 

Technologický faktor je důležitým aspektem pro úspěšné fungování podniku. 

Technologie jsou neustále zlepšovány, velký pokrok je spatřován především v oblasti 

automatizace a miniaturizace. ESTA, spol. s r.o. využívá k výrobě špičková zařízení, 

která umožňují vyrábět kvalitní výrobky. Ve společnosti je kladen velký důraz na 

kvalitu a technické parametry upravovanými normou ISO 9001:2009. Společnost se 

snaží své technologie co nejvíce rozvíjet tak, aby samotná montáž a zhotovení produktu 

byla co nejjednodušší a bylo třeba co nejmenší nebo žádné následné údržby. 

 

Co se týče administrativní stránky společnosti, využívá společnost počítače vybavené 

programy, díky nimž je celý podnik propojený. Jednotlivá oddělení mezi sebou 

komunikují prostřednictvím MS Office Outlook a firemních telefonů. Společnost 

používá informační ekonomický systém SB Komplet, který umožňuje sledovat různé 

údaje v místech, kde je potřeba je sledovat. Jednotlivé moduly jsou propojené, což 
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umožňuje sledovat celý proces od objednávky zákazníka až po samotné převzetí zboží 

zákazníkem z jakéhokoli oddělení. 

 

 

2.2.6 Ekologické prostředí 

Ekologický faktor má velký vliv na fungování podniku, konkrétně působí na uživatele, 

výrobce i samotné komponenty. Životní prostředí se neustále zhoršuje a zdroje jsou čím 

dál tím více omezené. Je důležité, aby podniky chránily životní prostředí, recyklovaly 

odpady, omezovaly spotřebu elektrické energie. V roce 2008 byla zavedena ekologická 

daň, která přispívá k ochraně životního prostředí. Všechny produkty podniku ESTA, 

spol. s r.o. splňují ekologické normy a jsou recyklovatelné. ESTA spol. s r.o. je součástí 

systému EKO KOM, jehož smyslem je třídění odpadů z použitých obalů, jejich svoz, 

následné dotřídění a využití jako druhotná surovina nebo zdroj energie. 

 

 

 

SHRNUTÍ SLEPTE ANALÝZY 

Tím, že se společnost nachází v malém městě, kde není mnoho pracovních příležitostí, 

může zaměstnávat pracovníky za nižší mzdu než je tomu ve velkých městech. 

Společnost ESTA, spol. s r.o. se snaží šetřit náklady zaměstnáváním odsouzených. 

Společnost se musí řídit legislativou České republiky a Evropské unie, která se neustále 

mění. Kvalita výrobků společnosti ESTA, spol. s r.o. je definována normou ISO 

9001:2009. Krize, která započala v roce 2008, s sebou přinesla omezení zahraničního 

obchodu v podobě nízké poptávky, vyšší inflace a vyšší nezaměstnanosti. Tyto faktory 

se projevily také na životní úrovni obyvatel. Společnost se zaměřuje na to, aby montáž a 

zhotovení produktu byla co nejjednodušší a bylo třeba co nejméně následné údržby. 

Změny politických faktorů mají vliv na změny legislativních faktorů a ty následně 

ovlivňují ekonomické faktory. Nemohu tedy jednoznačně tvrdit, který z faktorů má na 

podnik větší vliv. 
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2.3 McKinsey 7S Framework 

McKinsey 7S Framework je analýza, která sleduje faktory, ovlivňující vnitřní prostředí 

podniku.  

 

 

2.3.1 Strategie 

Společnost zakládá svou strategii především na kvalitě produktů, rychlosti vyřízení 

zakázky a vyhovění jakýmkoli požadavkům ze strany zákazníků. Jako podnik působí na 

trhu již devatenáct let, tudíž má své stálé dlouholeté zákazníky a samozřejmě dobré 

jméno. 

 

2.3.2 Struktura 

Společnost ESTA, spol. s r.o. má liniovou organizační strukturu. Ta je znázorněna na 

obrázku č. 6. Jde o strukturu, kde má každý pracovník určeného vedoucího. Jsou zde 

jasně definovány vztahy nadřízenosti a podřízenosti.  

 

2.3.3 Systémy  

Společnost ESTA, spol. s r.o. používá ekonomický systém SB Komplet. Jedná se o 

systém, kde jsou jednotlivé moduly propojené. Díky propojení může společnost 

sledovat určité informace a údaje v místech, kde je třeba. Jednotlivá oddělení využívají 

různé moduly systému. Pro vytváření různých prezentací, přehledů, nabídek využívá 

společnost Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint. 

 

2.3.4 Styl práce vedení 

Ve společnosti jsou jasně známy vztahy podřízenosti a nadřízenosti. Každý pracovník 

má svého ředitele, kterému se zodpovídá. V případě větších zakázek a potřeby přesčasů 

jsou zaměstnanci dostatečně motivováni v podobě prémií a odměn. Ředitelé 

jednotlivých úseků jsou podřízeni jednateli společnosti. Ten má jasně stanovené vize a 

cíle, kterých chce dosáhnout.  
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2.3.5 Spolupracovníci 

Společnost zaměstnává 25 pracovníků, tudíž se jedná o malou firmu. Jelikož jde o 

rodinný podnik, zaměstnanci jsou převážně rodinní příslušníci a občané města. Sídlo 

společnosti je v menším městě, proto si společnost může dovolit zaměstnávat 

pracovníky za nižší mzdu, než by je zaměstnávaly podniky ve velkých městech. Dále 

společnost zaměstnává odsouzené z věznice Rapotice, čímž šetří mzdové náklady. 

 

2.3.6 Schopnosti 

Společnost vyrábí kvalitní produkty a poskytuje kvalitní služby v rámci své činnosti. 

Každý pracovník je zodpovědný a dostatečně proškolený. Z hlediska vedení společnosti 

jsou zkušenosti a schopnosti již dlouholeté. 

 

2.3.7 Sdílené hodnoty 

Sdílenou hodnotou v podniku ESTA, spol. s r.o. je jistě poskytování kvalitních produktů 

a služeb v nejkratší možné době. Vedení společnosti buduje sdílené hodnoty tak, aby 

zajistila co nejlepší pracovní podmínky pro zaměstnance, neustálý rozvoj kvalifikace 

pracovníků a také rozvoj technologií. 

 

 

 

SHRNUTÍ MCKINSEY 7S FRAMEWORK 

Společnost ESTA, spol. s r.o. nabízí kvalitní produkty, specifikované normou ISO 

9001:2009. Ve firmě je kladen důraz na rychlost vyřízení zakázky a vyhovění 

požadavkům zákazníků. Společnost používá ekonomický systém SB Komplet, kde jsou 

jednotlivé moduly propojené. Společnost zaměstnává 25 stálých pracovníků a v případě 

potřeby zaměstnává odsouzené z věznice Rapotice. Zaměstnanci jsou dostatečně 

motivováni v podobě prémií a odměn. 
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2.4 Porterova analýza 

Porterova analýza sleduje konkurenční prostředí podniku. Konkurenčními silami 

podniku jsou konkurence v odvětví, hrozba potenciální konkurence, substituční 

výrobky, smluvní síla dodavatelů a kupujících. Tato analýza se provádí s cílem zjištění 

působení subjektů na podnik.  

 

2.4.1 Konkurence v odvětví 

Podniku ESTA, spol. s r.o. konkurují čtyři velké společnosti. Úspěšnost firmy ovlivňují 

ceny produktů, služeb a přístup společnosti k zákazníkům. Kvalita produktů je zde 

definovaná dle standardů, a pokud chce společnost dodávat své produkty do 

energetických společností, musí je dodržovat. Produkty společnosti ESTA, spol. s r.o. 

jsou tedy stejně kvalitní jako produkty její konkurence, ale společnost ESTA, spol. s r.o. 

zakládá konkurenční strategii na ceně a přístupu k zákazníkům. Ze všech svých 

konkurentů má společnost své produkty nejlevnější. To je dáno především tím, že 

dokáže ušetřit na mzdových a jiných nákladech.  

 

Konkurence společnosti ESTA, spol. s r.o. 

 DCK Holoubkov Bohemia, a.s. 

 PE Ekoplast, s. r.o. 

 Elektrorozvaděče, s. r.o. 

 ELLO, spol. s r.o. 

 

2.4.2 Potenciální konkurence 

Vstup do odvětví, jako takový, není obtížný. Ale pokud chce podnik dodávat produkty 

energetických společnostem, musí zařízení splňovat požadavky a musí být schváleny 

komisí do standardů. Nelze tedy vyrábět obecné výrobky. Dále je nutné mít k dispozici 

výrobní a skladovací prostory, speciální stroje a zařízení pro výrobu. 

Společnost ESTA, spol. s r.o. má vlastní výrobní a skladovací prostory, schopné 

pracovníky, věrné zákazníky a dlouhodobé zkušenosti. Společnost dále disponuje 

nákladovými výhodami v podobě nízkých nákladů při objednávání materiálu od 

dodavatelů z důvodu jejich umístění a vynikajících technologií. 
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Jedinou potenciální konkurencí společnosti ESTA, spol. s r.o. je slovenská společnost 

HASMA, s.r.o. Tato společnost se momentálně zaměřuje na zákazníky na Slovensku. 

Ovšem do budoucna je pro společnost ESTA, spol. s r.o. hrozbou. 

 

2.4.3 Substituční výrobky 

Přenos elektrické energie domácnostem a firmám je možný pouze prostřednictvím 

rozvaděčů a síťových armatur. Zařízení musí splňovat připojovací podmínky 

energetických společností a musí být schváleny komisí do standardů. Pro konkurenci 

společnosti ESTA, spol. s r.o. ovšem platí ta stejná pravidla a podmínky, jako pro 

společnost ESTA, spol. s r.o. Z tohoto důvodu zatím žádné substituční výrobky, které 

by nahradily přenos elektrické energie jiným způsobem, neexistují. Možnými 

substitučními výrobky jsou pouze výrobky konkurence, které by zákazník eventuelně 

koupil za nižší cenu. 

 

2.4.4 Smluvní síla dodavatelů 

Společnost ESTA, spol. s r.o. spolupracuje se svými dodavateli již dlouhodobě. Nejdelší 

smluvní vztah má se společností Alfa Plastik, a.s. Od svých dodavatelů společnost 

odebírá různé svorky, upevňovací elektroinstalační materiál, pojistkové skříně a lišty, 

nářadí a nejrůznější příslušenství potřebné pro výrobu svých produktů. Jednání 

s dodavateli má na starost obchodní oddělení společnosti. 

 

Dodavatelé 

 EMITER (polský dodavatel) 

 Feromat Brno, s.r.o. (český dodavatel) 

 Alfa Plastik, a.s. (český dodavatel) 

 ELEKTRO, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou (český dodavatel) 

 

 

2.4.5 Smluvní síla kupujících 

Zákazníky společnosti ESTA, spol. s r.o. jsou jak fyzické osoby, tak právnické osoby. 

Z odběratelů mají největší množstevní požadavky energetické společnosti a 

velkoobchody elektro. Dále společnost dodává své produkty městským úřadům, 
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stavebním firmám a koncovým zákazníkům. Důležitými odběrateli jsou také firmy v 

zahraničních státech, kam společnost produkty vyváží. 

 

Tab. č. 6: Odběratelé společnosti ESTA, spol. s r.o. 

Tuzemští odběratelé 

E.ON Česká republika, s.r.o. 

ČEZ, a.s. 

Pražská energetika, a.s. 

Západoslovenská energetika, a.s. 

velkoobchody elektro 

OHL ŽS, a.s. 

České dráhy 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Městské úřady, stavební společnosti 

Fyzické osoby 

Zahraniční odběratelé 

Slovensko 

Polsko 

Rakousko 

Maďarsko 

Gruzie 
(Zdroj: vlastní zpracování dle 7) 

 

 

SHRNUTÍ PORTEROVY ANALÝZY 

Z Porterovy analýzy vyšlo najevo, že žádné substituční výrobky zatím neexistují. 

Společnosti ESTA spol. s r.o. v současnosti konkurují čtyři společnosti a existuje hrozba 

vstupu jedné potenciální konkurence. Produkty společnosti ESTA, spol. s r.o. splňují 

požadavky standardů energetických společností, tudíž může společnost dodávat své 

produkty do těchto energetických společností. To je pro podnik velkou výhodou, jelikož 

energetické společnosti mají největší množstevní požadavky. Na druhou stranu 

energetické společnosti vypisují výběrová řízení a není lehké se jako malý podnik 

v konkurenčním prostředí prosadit. Společnost vyváží své produkty také do zahraničí. 

Jelikož příležitostí na trhu vlivem globalizace ubývá, hledá společnost další nové 

zákazníky v zahraničí. Z hlediska toho, že velkoobchody z České republiky mají 

v zahraničí už své stálé zákazníky, je pro společnost ESTA, spol. s r.o. obtížné najít si v 

zahraničí nové zákazníky. 
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2.5 SWOT analýza 

SWOT analýza pozoruje vnitřní i vnější prostředí podniku. Touto analýzou naleznu tedy 

silné a slabé stránky podniku a zároveň příležitosti a hrozby pro podnik. 

 

2.5.1 Silné stránky 

 Silnou stránkou společnosti ESTA, spol. s r.o. jsou nízké ceny výrobků. Díky 

tomu, že firma dosahuje nižších mzdových nákladů, které šetří zaměstnáváním 

odsouzených, může tak nabízet levnější produkty než její konkurence. 

 

 Ve společnosti ESTA, spol. s r.o. pracují převážně rodinní příslušníci a místní 

občané, kteří mají mnohaleté zkušenosti, jsou pravidelně školeni a mají 

především chuť do práce, což je další silnou stránkou. Důležitá je zde zmínit 

především ochota kmenových zaměstnanců. Díky jasné organizaci práce pracují 

zaměstnanci efektivně.  

 

 Společnost ESTA, spol. s r.o. se snaží co nejvíce zaměřovat na zákazníky a 

dlouhodobou spolupráci s nimi. Nabízí kratší dodací lhůtu zboží a flexibilitu 

oproti konkurenci, čímž si získává spoustu spokojených zákazníků.  

 

 Společnost ESTA, spol. s r.o. prosperuje na trhu již devatenáct let a za tuto dobu 

si vybudovala dobré jméno a získala přízeň spousty odběratelů. 

 

 Firma disponuje vlastními výrobními a skladovacími prostory, tudíž nemá žádné 

náklady na nájem. 

 

 V neposlední řadě je třeba zmínit fakt, že společnost ESTA, spol. s r.o. 

disponuje kontakty na specialisty v různých společnostech, na které se může 

v případě potřeby obrátit. 
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2.5.2 Slabé stránky 

 Slabou stránkou společnosti ESTA, spol. s r.o. je, že hospodaří s  omezenými 

peněžními prostředky, konkrétně vlastními zdroji. 

 

 Další slabinou je to, že společnost ESTA, spol. s r.o. je malým podnikem, což 

znemožňuje přístup k velkým státním zakázkám. 

 

 Společnost ESTA, spol. s r.o. nemá dostatečnou propagaci a také si zákazník 

nemůže objednat zboží přes internetový obchod, který je v dnešní době tak 

oblíbený. 

 

 

2.5.3 Příležitosti 

 Největší příležitostí firmy ESTA, spol. s r.o. je rozšíření sortimentu a služeb. 

Konkrétně se jedná o plechové skříně a vnitřní domovní skříně, o které je stále 

větší zájem. 

 

 Velkou příležitost vidím ve spolupráci s dalšími dodavateli a zaměření se na 

další zákazníky. 

 

 I přesto, že kvalita výrobků je dána normami, které musí splňovat, je zde 

příležitost kvalitu zvýšit a odlišit se tak více od konkurence. 

 

 Příležitost v úspoře nákladů vidím v zaměstnávání brigádníků a poskytovaní 

studentům praxi. 

 

 Společnost ESTA, spol. s r.o. by mohla zkvalitnit propagaci a nabídnout 

zákazníkům možnost nákupu přes internetový obchod. 

 

 Přínosem pro společnost by také bylo zaměstnání obchodního zástupce, který by 

vyvíjel veškeré činnosti v zájmu společnosti ESTA, spol. s r.o. 
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2.5.4 Hrozby 

 Pro společnost ESTA, spol. s r.o. je hrozbou nesnadná vymahatelnost práva a 

také neustálé změny v oblasti zákonů. Tyto činitele nejsou pro vývoj podniku 

příznivé. 

 

 Negativní vliv na podnik má globalizace a chování monopolů, jelikož vlivem 

globalizace příležitostí na trhu pro podnik ubývá. 

 

 Hrozbou pro podnik je zlevnění produktů konkurence, což se negativně promítne 

v poptávce po produktech podniku ESTA, spol. s r.o. 

 

 Společnosti by vzrostly mzdové náklady, kdyby již nebyla možnost práce 

odsouzených ve společnosti.  

 

 

SHRNUTÍ SWOT ANALÝZY 

Ve společnosti ESTA, spol. s r.o. bylo zjištěno mnoho příležitostí, které by mohla 

využít. Pro podnik ESTA, spol. s r.o. by byla v současné době nejvhodnější strategie 

WO „MINI – MAXI“, tedy aby využil příležitostí k překonání slabých stránek.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

 

V této části práce navrhnu společnosti ESTA, spol. s r.o. řešení, která by zlepšila její 

současnou situaci. Ve svých návrzích vycházím z výsledků jednotlivých analýz, které 

byly provedeny v předchozí kapitole.  

 

Návrhy jsem rozdělila na tři části – finanční oblast, sortiment a kvalita, marketingová 

oblast. 

 

 

FINANČNÍ OBLAST 

Nedostatek, který spatřuji ve společnosti ESTA, spol. s r.o. je ten, že jde o malý podnik, 

který hospodaří s omezenými finančními prostředky. Vzhledem k současné situaci na 

trhu, kterou způsobila finanční krize, by se společnost měla snažit co nejvíce snižovat 

své náklady, zvyšovat výnosy a hledat další možné zdroje financování. 

 

Oblast snižování nákladů 

 Společnost využívá jako levnější pracovní sílu 4 – 6 odsouzených z věznice 

Rapotice. Pro společnost je výhodné zaměstnávat odsouzené, jelikož jsou pro ni 

levnou pracovní silou a umožňují jí vynakládat nižší mzdové náklady.  

Legislativní prostředí se ale neustále mění a normy se zpřísňují. Nelze s jistotou 

tvrdit a tudíž se spoléhat na to, že poskytování odsouzených k práci jako levnější 

pracovní síly bude umožněno vždy. V případě vyhlášení amnestie prezidentem 

tak může společnost přijít o tuto pracovní sílu. Je zde značná nejistota. Ovšem 

dokud tato možnost existuje, je velmi výhodné ji využívat. 

 

 Společnost by dále mohla své náklady šetřit tím, že bude zaměstnávat 

brigádníky a poskytovat studentům učilišť a středních škol praxi. Úsporu tak 

společnost nalezne v mzdových nákladech, které nebude muset vynakládat 

v takové výši, jako když zaměstná pracovníka na smlouvu. 
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 Společnost ESTA, spol. s r.o. by mohla navázat spolupráci s novými a 

levnějšími dodavateli nebo u stávajících vyjednat lepší cenové podmínky. 

 

Oblast řízení Cash - flow 

 Společnost ESTA, spol. s r.o. disponuje omezenými finančními prostředky, 

konkrétně se jedná o vlastní zdroje. Je nezbytné, aby společnost řídila Cash -  

flow, sledovala jednotlivé dodavatele a odběratele a sestavila žebříček jejich 

bonity. Společnost by si nového zákazníka měla vždy prověřit. V případě 

nedostatečné důvěry by mohla společnost požadovat platby předem. U vydaných 

faktur by podnik mohl zkrátit dobu splatnosti nebo namísto faktury by také mohl 

uplatnit platební směnku, u které je lepší vymahatelnost. Financování formou 

faktoringu bych doporučila až jako poslední možnost, a to z důvodu vysokých 

nákladů.  

 

 

SORTIMENT A KVALITA 

 I přes to, že společnost nabízí široký sortiment produktů, určití odběratelé mají 

speciální požadavky. V souvislosti se snahou zvyšování výnosů je dobré získat 

další zákazníky. Navrhuji tedy rozšířit nabízený sortiment o plechové elektro 

skříně, jelikož je o tento materiál na trhu stále větší zájem. Velké společnosti, 

jako například společnost UPC tíhnou k tomuto materiálu a pro společnost 

ESTA, spol. s r.o. je tedy velkou příležitostí získat nové zákazníky. Společnost 

by si měla sestavit předběžnou kalkulaci, zjistit jaký by byl objem odběru a zda 

by pro ni bylo výhodné sortiment rozšířit. V potaz lze vzít také otevření druhé 

směny, což by umožnilo snížení fixních nákladů.  

 

 Dále v souvislosti s revitalizací panelových domů, by mohla společnost ESTA, 

spol. s r.o. rozšířit sortiment o vnitřní domovní elektro skříně právě do těchto 

domů. V první řadě je důležité zkontaktovat stavební společnosti a bytová 

družstva, zda by o tyto skříně byl zájem. Poté by společnost měla postupovat 

jako v předchozím bodě, a to provést předběžnou kalkulaci, zjistit 

předpokládaný objem odběru a posoudit zda je rozšíření sortimentu výhodné. 
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 Příležitostí, jak zvýšit tržby získáním nových odběratelů je zvýšení kvality 

produkce. Minimální kvalita výrobků společnosti ESTA, spol. s r.o. je určena 

normami. Ovšem pro udržení si konkurenceschopnosti by tak společnost měla 

klást ještě větší důraz na kvalitu svých produktů než je tomu doposud. Vlivem 

globalizace se zvyšuje počet konkurentů a příležitostí na trhu ubývá. V současné 

době společnosti ESTA, spol. s r.o. konkurují čtyři společnosti a do budoucna 

hrozí vstup jedné potenciální konkurence. Zvýšení kvality produkce ovšem 

přináší zvýšení výrobních nákladů. Z toho důvodu je nutné provést průzkum 

trhu a předběžnou kalkulaci.  

 

MARKETINGOVÁ OBLAST 

 Společnost ESTA, spol. s r.o. má sice internetové stránky, které obsahují 

potřebné informace o firmě a produktech firmou nabízených. Ovšem v dnešní 

době zákazníci spatřují komfort v tom, že si zboží objednají přes internetový 

obchod z pohodlí domova či kanceláře. Navrhuji tedy společnosti zřídit 

internetový obchod. 

 

 Společnosti by dále pomohla větší propagace, a to například v podobě umístění 

katalogů a letáků do různých společností. Velkou reklamou je také internet. Zde 

bych se zaměřila na zkvalitnění internetových stránek. 

 

 Velkým přínosem pro firmu by bylo, kdyby zaměstnala obchodního zástupce a 

získávala zakázky od pravidelných odběratelů. Obchodní zástupce by měl 

neustálý přehled o stavu na trhu, informace o potenciálních odběratelích, měl by 

na starost současné zákazníky a vyvíjel by veškeré činnosti v zájmu společnosti 

ESTA, spol. s r.o. Nejúčinnějším nástrojem komunikace se zákazníky je osobní 

kontakt s nimi. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout společnosti ESTA, spol. s r.o. taková řešení, 

která jí pomohou ke zlepšení stávající situace. Návrhy vychází z výsledků  provedených 

analýz.  

 

V teoretické části jsem popsala jednotlivé analýzy a vymezila základní informace, které 

byly východiskem pro praktickou část mé práce.  

 

V praktické části jsem charakterizovala společnost ESTA, spol. s r.o. Následně jsem 

provedla SLEPTE analýzu, která sledovala vnější prostředí podniku. Pokračovala jsem 

Modelem 7S, který zkoumal vnitřní faktory podniku. Dále následovala Porterova 

analýza, která analyzovala konkurenční prostředí podniku. V neposlední řadě 

prostřednictvím SWOT analýzy jsem zjistila silné a slabé stránky podniku a zároveň 

příležitosti a hrozby pro podnik. Je důležité, aby podnik využil silné stránky a 

minimalizoval stránky slabé. Příležitostí je třeba využít a proti hrozbám se bránit. 

 

Na základě výsledků z provedených analýz jsem navrhla společnosti ESTA, spol. s r.o. 

doporučení ke zlepšení její situace. Cíl své práce považuji za splněný. 
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