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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá zhodnocením situace vybraného podniku prostřednictvím 

analýz vnějšího a vnitřního okolí, mezi které patří SLEPTE analýza, SWOT analýza 

a Porterův model pěti konkurenčních sil. Teoretická část vystihuje podstatu jednotlivých 

analýz, které jsou následně aplikovány v praktické části bakalářské práce. Na základě 

výsledků z analýz jsou navržena řešení zjištěných problémových oblastí, směřující 

k upevnění postavení společnosti na trhu a jejího možného růstu. 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with the assessment of the situation of selected company 

through analysis of internal and external environment, including SLEPTE analysis, 

SWOT analysis and Porter’s five forces model. The theoretical part describes essence 

of the individual analyses that are applied in the practical part of this thesis. Based 

on the results of the analyses are proposed solutions to the problem areas that leading 

to strengthening the company’s position in the market and its potential growth. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Swot analýza, SLEPTE analýza, Porterův model pěti sil, příležitosti 
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ÚVOD 
 

V dnešní době, kdy je trh přehlcen nabídkou všemožných výrobků a služeb, je 

pro spotřebitele těžké zorientovat se na trhu, a naopak pro firmy je velice složité přijít 

na trh s něčím novým a zaujmout zákazníka. Na trhu působí veliké množství firem, 

jejichž nabídka výrobků a služeb je podobná, ne-li shodná. Mají srovnatelné ceny, 

podobné záruční podmínky a jejich vlastnosti se nijak výrazně neliší. Tím se vytváří 

konkurenční prostředí, které vede firmy k boji o zákazníka. Ve většině případů tak 

rozhodují u potencionálních zákazníků, při výběru služby či výrobku, pouze detaily. Je 

tedy důležité, jakým způsobem dokáže firma zaujmout zákazníka a přesvědčit 

ho, že jejich výrobek či služba je pro ně nejlepší. 

Aby firma byla schopna obstát v tomto náročném konkurenčním prostředí, je nutné, 

aby dokázala využít nabízených příležitostí a věděla, jak se vyhnout ohrožením, nebo 

alespoň jak zmírnit jejich dopad na podnik (Dedouchová, 2001). Proto je žádoucí 

provést analýzu, která tato ohrožení a příležitosti odhalí. Tím se také zabývá tato 

bakalářská práce. 

V bakalářské práci je analyzována obchodní společnost Medirol s.r.o., která se zabývá 

výrobou a vývojem transportních prostředků pro sedící a ležící pacienty. Tato 

společnost byla vybrána z důvodu, že je rodinným podnikem a autorka práce se v ní 

angažuje již několik let. Dalším podnětem pro výběr této společnosti bylo absolvování 

praxe autorky v tomto podniku. Studenti Fakulty podnikatelské Vysokého učení 

technického v Brně mají totiž povinnost absolvovat čtrnáctidenní praxi ve zvolené 

firmě, která probíhá ve druhém ročníku letního semestru a ve třetím ročníku zimního 

semestru bakalářského studia. V rámci této praxe získala autorka informace 

o organizační struktuře společnosti, výrobním procesu, jejich zaměstnancích 

a konkurentech v daném odvětí předmětu podnikání. 

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část práce je ryze 

teoretického charakteru. Popisuje a vysvětluje jednotlivé analýzy, které jsou aplikovány 

ve třetí části na analyzovanou firmu.  
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Použité analýzy jsou následující: 

 SLEPTE analýza, která se zabývá vnějším prostředím firmy,  

 Porterův model pěti konkurenčních sil, který analyzuje konkurenční prostředí 

firmy, 

 SWOT analýza, která odhalí silné a slabé stránky podniku, tak i možné 

příležitosti a hrozby. 

 

V druhé části bakalářské práce jsou uvedeny základní údaje o společnosti, jako je 

například právní forma společnosti, její sídlo, předmět podnikání a nabídka produktů. 

V poslední části práce jsou poté uvedeny návrhy řešení problémů, které byly zjištěny 

ve třetí části pomocí aplikovaných analýz. 

Tato bakalářská práce by měla informovat vedení společnosti, kde se nacházejí jejich 

slabá místa a jakým způsobem by mohli zaplnit mezery. Některými navrženými řešení 

by se vedení společnosti mohlo inspirovat a zavést je do praxe. 
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CÍLE PRÁCE A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
 

Cílem bakalářské práce je pomocí provedených analýz předložit návrhy, společnosti 

Medirol s.r.o. podnikající v oblasti zdravotnické techniky, které povedou ke zlepšení 

situace analyzované společnosti.  

 

K posouzení stávající situace poslouží získané teoretické poznatky a provedené analýzy, 

které odhalí silné stránky a možnosti růstu společnosti, tak i problematické oblasti 

a potencionální rizika společnosti. Dílčím cílem bakalářské práce je tak zpracování 

výsledků z provedených analýz, které budou sloužit k navržení reálných řešení, vedoucí 

k odstranění zjištěných nedostatků a ke zlepšení stávající situace analyzované firmy. 

 

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Tyto části na sebe věcně 

a logicky navazují. V obou částech jsou použity vybrané vědecké metody, které 

pomáhají splnit cíl této bakalářské práce. 

  

V teoretické části jsou využity následující vědecké metody: 

 deskripce - popisování určitého jevu nebo procesu, 

 syntéza - skládání dílčích poznatků do jednoho celku (Široký a kol., 2011).  

Díky těmto metodám je v teoretické části popsána SLEPTE analýza, SWOT analýza 

a Porterův model pěti konkurencích sil. 

 

V praktické části jsou využity následující vědecké metody: 

 analýza – rozbor celku na jednotlivé části, 

 indukce – z dílčích poznatků jsou vyvozovány obecné závěry, 

 dedukce – odvození dílčích poznatků ze všeobecných závěrů, 

 pozorování - objektivní sledování činnosti prostřednictvím pozorovaných jevů, 

 komparace – srovnávání a přirovnání (Široký a kol., 2011). 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 

1.1 SLEPTE analýza 

SLEPTE analýza je nástroj, pomocí kterého analyzujeme faktory vnějšího prostředí 

(tzv. makroprostředí), které by mohly hodnocenému podniku nabídnout buď nové 

příležitosti, anebo ho ohrozit (Kotler a Armstrong, 2004). Její předností je aplikace 

na jakýkoliv druh podniku.  

SLEPTE analýza nemapuje pouze současnou situaci makroprostředí podniku, 

ale umožňuje také klást otázky, jak se bude prostředí vyvíjet a jaké změny můžeme 

předpokládat. „Podnik prakticky nemá bezprostřední možnost aktivně stav tohoto okolí 

ovlivňovat, může však svým rozhodováním na ně aktivně reagovat, připravit se na určité 

alternativy, a tím ovlivnit nebo změnit směr vývoje” (Sedláčková a Buchta, 2006, s. 16). 

Účelem této analýzy je tak podle Grasseové (2012) odpovědět na tři základní otázky: 

 Které vnější faktory mají vliv na organizaci?  

 Jaké jsou možné účinky těchto faktorů? 

 Které z nich nás budou v blízké budoucnosti nejvíce zajímat?  

Grasseová a kol. (2012) uvádí, že první předchůdce SLEPTE  analýzy byl vytvořen 

v 60. letech Francisem J. Aguilarem, který vytvořil ETPS analýzu, v níž byly zahrnuté 

ekonomické, technologické, politické a sociální faktory. Zanedlouho byl vytvořen 

reorganizovaný model - STEP analýza, jehož autorem byl Arnold Brown. Následně byl 

tento model rozšířen o ekologický faktor a vznikla STEPE analýza. V 80. letech došlo 

k přidání poslední prvku – legislativního faktoru. Ten byl původně obsažen v politickém 

faktoru. Nabral ale na významnosti, proto došlo k jeho osamostatnění. Přidáním 

posledního faktoru vznikla SLEPTE analýza, mnohdy publikovaná i jako STEPLE nebo 

PESTLE analýza.  

Hanzelková (2009) uvádí, že akronym „SLEPTE” vychází z prvních písmen anglických 

slov, které označují šest oblastí okolí organizace, kterým by měla věnovat pozornost.  
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Jedná se o: 

 Social aspect - sociální faktory. 

 Legal aspect - legislativní faktory. 

 Economic aspect - ekonomické faktory. 

 Political aspect - politické faktory. 

 Technological aspect - technologické faktory. 

 Environmental aspect - ekologické faktory. 

 

Obr. č. 1: SLEPTE analýza 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

1.1.1 Sociální faktory 

Sociální faktory jsou pro analýzu velmi důležitou skupinou dat. Podle Zamazalové 

(2009, s. 49) „trh tvoří lidé, proto je představa o vývoji v této oblasti rozhodujícím 

faktorem pro vytváření odpovídající nabídky firmy.“ Podobně jako ostatní oblasti 

SLEPTE analýzy jsou sociální faktory v neustálém vývoji. Lidé tvoří poptávku 

po statcích a službách, jelikož mají touhu naplňovat své tužby a potřeby. Proto je 

důležité reagovat na jejich požadavky a poznávat trendy v této oblasti, které vedou 

k získání předstihu před konkurenty v boji o zákazníka (Sedláčková a Buchta, 2006, 

s. 18).  

Grasseová a kol. (2010) dělí sociální faktory na: 

 Demografické charakteristiky – velikost populace, pracovní preference, 

věková struktura, etnické rozložení apod. 

 Makroekonomické charakteristiky – výše příjmů, míra nezaměstnanosti apod. 

 Sociálně-kulturní aspekty – životní úroveň, rovnoprávnost pohlaví apod. 
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 Dostupnost pracovní síly - existence vzdělávacích institucí, dostupnost 

potenciálních zaměstnanců s požadovanými schopnostmi apod. 

 

1.1.2 Legislativní faktory 

Legislativní faktory, v některých literaturách nazývané i jako právní faktory, významně 

ovlivňují podnikatelské prostřední z právního hlediska. Každá firma je povinna znát 

právní úpravu daného státu, protože fungování ekonomiky upravují normy, které 

se musí dodržovat. Jedná se o mezinárodní smlouvy, zákony, vyhlášky a nařízení vlády, 

které se zabývají úpravou právních předpisů v oblasti obchodního práva, občanského 

práva, pracovního práva, zdanění fyzických a právnických osob, daní z příjmu, 

autorského práva, účetnictví apod. (Sedláčková a Buchta, 2006). 

Jelikož se každý musí řídit příslušnými normami, je nutné být neustále na pozoru 

a sledovat politické dění. Důležitou roli hraje stabilita politické situace v zemi a vztahy 

s okolním světem. Je totiž nutné se připravit na změny, které mají nastat. V dnešní době, 

kdy je však v zemi často nestabilní politická situace a probíhá novelizace velké části 

zákonů, není lehké předvídat politická rozhodnutí. Názorným příkladem je schvalování 

nových sazeb daně z přidané hodnoty pro rok 2013. Daňový poplatníci ještě koncem 

roku 2012 nevěděli, jaké budou sazby na příští rok (Novinky.cz, 2012). 

 

1.1.3 Ekonomické faktory 

„Ekonomické prostředí se skládá z faktorů ovlivňujících kupní sílu a složení výdajů 

domácností“ (Fotr et al., 2012, s. 305). Tyto faktory jsou nazývány makroekonomické 

ukazatele, pomocí nichž můžeme určit stav ekonomiky v prostředí, které je předmětem 

analýzy.  

Abychom co nejpřesněji vystihly ekonomické prostředí, měli by být makroekonomické 

ukazatele prezentovány společně, jelikož spolu úzce souvisejí. Mezi makroekonomické 

ukazatele podle Sedláčkové a Buchty (2006) řadíme: 

 Míru ekonomického růstu - ekonomický růst vede ke zvýšené spotřebě 

a zvyšuje příležitosti na trhu, anebo naopak zvyšuje hrozby.  
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 Úrokovou míru – výše úrokové míry má vliv na investiční aktivitu obchodní 

společnosti. 

 Míru inflace – charakterizuje stabilitu ekonomického vývoje. 

 Daňovou politiku – ovlivňuje výši spotřeby. 

 Směnný kurz – výše kurzu ovlivňuje konkurenceschopnost obchodních 

společností na zahraničních trzích. 

Vývoj ekonomického prostředí popisuje také hospodářský cyklus, který má vliv 

na veškerou ekonomickou aktivitu. Lidé si zvykli, že se ekonomika nachází ve fázi 

ekonomického růstu. Bohužel ale po expanzi přichází nevyhnutelná recese. Názorným 

příkladem je finanční krize, která započala v roce 2007 v USA a postupně se rozšiřovala 

do celého světa. Nevyhnula se ani České republice. Krize se projevila například 

v poklesu HDP, nárůstem inflace, snížením úrokových sazeb vydávaných Českou 

národní bankou apod. 

 

1.1.4 Politické faktory 

V některých literaturách jsou politické faktory uváděny dohromady s legislativními, 

jelikož spolu úzce souvisejí. Vláda, která je aktuálně u moci, vytváří politicko-právní 

prostředí v daném státě, které ovlivňuje všechny organizace. Druh politického řízení 

v zemi a charakter vládnoucí strany udávají směr, kterým se bude politicko-právní 

prostředí vyvíjet. Proto hraje důležitou roli zejména její stabilita. Politicko-právní 

prostředí neovlivňuje pouze vláda České republiky, ale také okolní státy. 

Nejvýznamnější vliv má bezprostředně Evropská unie, která má dohled nad všemi 

svými členy. Podle Grasseové a kol. (2010) se mezi politické faktory řadí: 

 hodnocení politické stability (forma a stabilita vlády, politická strana u moci, 

vliv politických osobností apod.),  

 politický postoj (vůči privátním a zahraničním investicím, vůči privátnímu 

sektoru apod.),  

 hodnocení externích vztahů (zahraniční konflikty, regionální nestabilita apod.),  

 politický vliv různých skupin. 
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1.1.5 Technologické faktory 

Technologické faktory patří mezi nejsledovanější faktory SLEPTE  analýzy, jelikož je 

technický rozvoj v dnešní době nezanedbatelný a hraje důležitou roli v image podniku.  

Technologický pokrok přináší například růst produktivity práce, technicko-organizační 

změny v pracovním prostředí, náhradu živé pracovní síly za strojní, snížení náročnosti 

výrobního procesu a nákladů na výrobu, zvýšení kvality a produkovaného množství 

služeb či výrobků apod.  

Jestliže chce být podnik konkurenceschopný a úspěšný, musí prokazovat inovační 

činnost a zajímat se i o oblast technologického rozvoje. Tím se vyhne zaostalosti a stane 

se atraktivní pro potencionální zákazníky. Nevýhodou ale je, že investice do nových 

technologií jsou ve většině případů velmi nákladné. To se také v určitém odvětví může 

projevit jako bariéra vstupu na trh. Mnohé podniky se potýkají při realizaci inovace 

technologických systémů dokonce i s existenčními problémy (Sedláčková a Buchta, 

2006). V dnešní době, kdy je na trhu rivalita mezi konkurenty, se výrobci snaží 

ve vývoji technologických novinek předhánět. Tempo ve vývoji nových technologií 

v posledních letech tak neustále roste. 

 

1.1.6 Ekologické faktory 

Ekologické faktory tvoří poslední část SLEPTE analýzy. Byly zde zahrnuty proto, 

že dochází k rostoucí devastaci životního prostředí. Zahrnují různá ekologická opatření 

a limity, týkajících se ochrany životního prostředí, na kterou je kladen čím dál tím větší 

důraz. Regulaci a kontrolu nad vydanými normami zajišťuje vláda České republiky 

společně s Evropskou unií. Pro firmy to znamená další zatížení, a to nejen v podobě 

dodržování vydaných norem, ale i další investice, například do nových výrobních 

technologií, které jsou šetrnější k životnímu prostředí.  

Mezi zkoumané ekologické trendy dle Fotra (2012, s. 306) patří například: 

 „vnímání ochrany životního prostředí, 

 důraz na obnovitelné energie a jejich využití, 

 prosazování udržitelného rozvoje.“ 
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1.2 Porterův model 

Porterův model dle Sedláčkové a Buchty (2006) slouží k analýze konkurenčních sil 

působící v daném odvětví. Každý nový podnik, který chce vstoupit na trh a dosáhnout 

úspěchu, by se měl touto analýzou zabývat, aby odhalil přitažlivost odvětví a základní 

faktory, které ovlivňují jeho ziskovost. Cílem je tedy stanovit takovou obchodní 

strategii, která se bude schopna bránit konkurenčním silám, reagovat na ně a změnit 

jejich působení ve svůj prospěch. 

Porterův model je univerzální nástroj, jehož použití je možné pro všechna odvětví. 

V různých odvětvích bude ale váha jednotlivých konkurenčních sil rozdílná. Proto je 

nutné dát patřičnou důležitost faktorům, které jsou v daném oboru zásadní.  

Dle Grasseové (2012) stanovil Porter v roce 1985 předpoklad, že ziskovost odvětví 

závisí na následujících pěti faktorech: 

 hrozba vstupu nových konkurentů, 

 rivalita mezi stávajícími podniky, 

 vyjednávací síla dodavatelů, 

 vyjednávací síla odběratelů, 

 hrozby substitučních výrobků. 

 

Obr. č. 2: Porterův model pěti sil 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Grasseové, 2012) 
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V polovině 90. let minulého století došlo k rozšíření Porterova modelu pěti sil. 

Brandenburger a Nalebuff ve své práci přidali šestý faktor - complementors. Tuto sílu 

zavedl Andrew Grove a někteří odborníci ji označují jako vládu či veřejnost. 

 

1.2.1 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Jestli-že je trh v daném odvětví výnosný a poptávka převyšuje nabídku, dochází 

ke vzniku nových firem, které chtějí získat část trhu pro sebe. Tím vzniká konkurenční 

prostředí a každá firma, která se rozhodne vstoupit do daného odvětví, tvoří hrozbu pro 

stávající firmy. Síla hrozby vstupu nových konkurentů do určitého odvětví závisí dle 

Sedláčkové a Buchty (2006) na dvou faktorech. Těmi jsou: 

 Vstupní bariéry – jedná se o řadu faktorů, které brání podniku prosadit 

se v daném odvětví. Řadíme sem například znalost značky a oddanost 

zákazníků, kapitálovou náročnost, legislativní opatření, úspory z rozsahu, 

technologie apod. 

 Očekávaná reakce ostatních konkurentů – stávající konkurenti se mohou bránit 

proti vstupu nových konkurentů na trh různými prostředky. Mohou dočasně 

snížit ceny, zintenzivnit reklamní aktivitu či přijít s inovací produktů apod. 

Chtějí tak ztížit vstup novým konkurentům na trh a hájit si své postavení. 

 

1.2.2 Rivalita mezi stávajícími podniky 

Dle Blažkové (2007) je rivalita mezi podniky nejsilnější tehdy, když se na trhu nachází 

velké množství firem, které nabízejí podobné výrobky či služby. Firmy tak mezi sebou 

vedou cenovou válku, která snižuje jejich výnosy. Jestli-že je ale tato konkurenční síla 

slabá, mohou firmy zvyšovat ceny a dosáhnout většího zisku. Mezi faktory, které 

ovlivňují velikost rivality, jsou dle Sedláčkové a Buchty (2006) počet a velikost 

konkurentů, míra růstu trhu (rychle rostoucí trhy se vyznačují menší rivalitou), vysoké 

fixní náklady (firmy s vysokými fixními náklady vykazují značnou rivalitu v období, 

kdy dochází k poklesu poptávky), diferenciace produktů (malá diferenciace produktů 

zvyšuje konkurenční boj) apod. 
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1.2.3 Vyjednávací síla dodavatelů 

Tato síla představuje riziko tehdy, když si dodavatelé mohou diktovat obchodní 

podmínky. Mezi tyto podmínky patří dle Blažkové (2007) zvýšení ceny, snížení kvality 

produktů, či rozhodování o jejich kvantitě. Důsledkem růstu této síly je pak snižování 

zisku podniků.  

Vyjednávací síla dodavatelů nabývá na síle za těchto podmínek:  

 existence nízkého počtu dodavatelů, 

 málo substitutů či jedinečnost poptávaného produktu, 

 nákladná změna dodavatele. 

Nejlepší ochranou proti této síle je dle Grasseové (2012) budování vztahů s dodavateli. 

 

1.2.4 Vyjednávací síla odběratelů 

Tato síla je hrozbou v případě, když si obchodní podmínky diktují odběratelé. Nejčastěji 

požadují dle Dedouchové (2001) snížení ceny, zvýšení kvality, či lepší servis. To vede 

opět ke snížení zisku podniků. 

Vyjednávací síla odběratelů dle Blažkové (2007) nabývá na síle za těchto podmínek:  

 nízký počet významných kupujících, kteří nakupují ve velkém objemu, 

 standardizované produkty, 

 nízké náklady odběratelů na změnu dodavatele. 

 

1.2.5 Hrozby substitučních výrobků 

Tato hrozba představuje riziko, že si zákazník místo našeho produktu vybere zástupný 

produkt od konkurence. Čím více je substitučních produktů, tím je toto riziko větší. To 

vede opět k cenové válce mezi konkurenty. Mezi faktory, které ovlivňují výši rizika, 

řadí Sedláčková a Buchta (2006) výši cen substitutů, jejich diferenciaci a náklady 

zákazníků na přechod k jiným substitutům. Hrozba substitučních výrobků je 

významnější tehdy, čím je nižší cena substitutů, čím je vyšší jejich kvalita a čím nižší 

jsou náklady na přechod zákazníků k jiným substitutům. 
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1.3 SWOT analýza 

Poslední analýzou v této práci je SWOT analýza, která analyzuje vnější i vnitřní 

prostřední podniku. Slouží jako sumář nejdůležitějších závěrů uskutečněných z dílčích 

analýz, proto je vhodné ji zařadit až na závěr (Keřkovský a Vykypěl, 2006). Dle 

Grasseové (2012) je cílem této analýzy identifikace silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb, přičemž se podnik snaží eliminovat slabiny a hrozby využitím 

silných a slabých stránek. Nejde tedy o vytvoření pouze jakéhosi seznamu, ale 

o strukturovanou analýzu poskytující užitečné poznatky, které bude brát podnik v potaz. 

Jestli-že firma nevyužije příležitostí, které se jí nabízejí, mohou se z nich postupně stát 

hrozby. 

SWOT analýza patří mezi nejvíce používané metody, které slouží jako vodítko pro další 

rozhodování firmy. Pro svoji jednoduchost je snadno realizovatelná a má široké využití 

(Blažková, 2007). Dá se použít při přípravě dílčího projektu, lékařské strategie apod. 

Hlavní využití však analýza nachází ve tvorbě firemní strategie. 

SWOT analýza byla vytvořena dle Grasseové (2012) v 60. a 70. letech 20. století 

na Stanfordské univerzitě. Tento projekt vedl Albert Humphrey, jehož výzkum položil 

základy pro tuto metodu. Projekt byl financovaný 500 největšími korporacemi v USA, 

proto se výzkum zaměřil na ně. Cílem výzkumu bylo analyzovat nedostatky 

ve stávajícím plánování společností a vytvořit nový systém řízení změn. První verzi 

metody, která se zabývá plánováním, pojmenoval jako SOFT analýzu, kterou postupem 

času přepracoval na SWOT analýzu. 

 

Hanzelková (2009) uvadí, že akronym SWOT vychází z prvních písmen anglických 

slov. Jedná se o: 

 Strengths - silné stránky. 

 Weaknesses - slabé stránky. 

 Opportunities - příležitosti. 

 Threats - hrozby. 
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Následující obrázek znázorňuje čerpání informací pro provedení analýzy. 

 

Obr. č. 3: Rámec SWOT analýzy 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Blažkové, 2007) 

 

1.3.1 Silné stránky 

Dle Blažkové (2007) lze za silné stránky považovat ty, které představují oblasti, 

ve kterých je firma dobrá, a které posilují postavení firmy na trhu. Silné stránky by 

firmy měli využít pro získání konkurenční výhody. Cílem podniku je tak maximalizace 

silných stránek, tzn. vytěžit z toho, v čem je firma dobrá maximum. 

 

1.3.2 Slabé stránky 

Dle Blažkové (2007) jsou slabé stránky opakem silných stránek. Je důležité, 

aby si firma uvědomila své slabiny, jelikož absence silné stránky může znamenat 

vytvoření slabé stránky. V případě, kdy převažují slabé stránky nad silnými, je výkon 

firmy neefektivní. Proto je cílem co nejvíce slabé stránky eliminovat. 

 

1.3.3 Příležitosti 

Dle Blažkové (2007) představují příležitosti možnosti, při jejichž realizaci se zvyšuje 

možnost růstu podniku a dochází k zvýhodnění vůči konkurenci. Vycházejí z vnější 

analýzy, a proto je podnik nemůže ovlivnit.  Snaží se ale tyto příležitosti maximálně 

využít, aby posílil svou pozici na trhu, a odlišil se od konkurence. 

 

1.3.4 Hrozby 

Dle Blažkové (2007) představují hrozby překážky pro činnost podniku. Pro firmu 

mohou znamenat možnost úpadku, neúspěch, novou konkurenci apod. Stejně jako 
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příležitosti, vycházejí hrozby z vnější analýzy a jsou jen těžko ovlivnitelné. Firmy 

se proto snaží o odstranění hrozeb či alespoň jejich minimalizaci.  

Následující tabulka uvádí příklady silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, které 

mohou nastat. 

Tab. č. 1: Příklady jednotlivých faktorů ve SWOT analýze 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Blažkové, 2007; Fotr, 2012) 

 

1.3.5 Postup zpracování SWOT analýzy 

Dle Grasseové (2012) a Blažkové (2007) se při zpracování SWOT analýzy postupuje 

následovně: 

 Přípravná fáze – příprava na provedení analýzy spočívá ve stanovení účelu, 

za jakým se bude analýza provádět a k čemu bude tato analýza využita. 

V přípravné fázi dojde také k definování oblastí, které budou analyzovány, 

k vytvoření týmu, který bude identifikovat a hodnotit faktory ovlivňující 

analyzované oblasti, a k vytvoření metodiky práce. 

 Identifikace jednotlivých faktorů – nejdříve se identifikují silné a slabé 

stránky a poté příležitosti a hrozby. Dle Grasseové (2012) jsou silné a slabé 

stránky faktory, které vytvářejí nebo naopak snižují vnitřní hodnotu firmy. 
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Týkají se především oblasti aktiv, dovedností a dalších podnikových zdrojů. 

Vychází tak z vnitřní analýzy, která se zaměřuje na interní prostřední firmy. 

Toto prostředí můžeme analyzovat pomocí metody McKinseye, tzv. model 7 S 

(Strategie, Struktura, Systém řízení, Styl řízení, Spolupracovníci, Schopnosti 

a Sdílené hodnoty), nebo benchmarkingem, který srovnává s konkurencí. 

Příležitosti a hrozby vychází naopak z vnější analýzy. Jedná se o faktory 

vnějšího prostředí, které firma nemůže sama ovlivnit, jelikož existují nezávisle 

na organizaci. Tyto faktory můžeme zjistit pomocí SLEPTE analýzy.  

 Tvorba SWOT matice – v této fázi dochází k umístění jednotlivých faktorů 

do SWOT matice. 

 

Obr. č. 4: SWOT matice 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Grasseové, 2012) 

 Posouzení faktorů z hlediska významnosti – jednotlivé faktory mají různou 

důležitost pro podnik. Například nás budou více zajímat příležitosti, které 

mohou s vysokou pravděpodobností nastat. 

 Návrh opatření – v poslední fázi se navrhují strategická opatření, která 

eliminují slabé stránky a hrozby a využijí silné stránky a příležitosti. 

Dle Keřkovského a Vykypěla (2006) a Grasseové (2012) by měly být při zpracování 

SWOT analýzy dodržovány následující zásady: 

 Účelnost – SWOT analýza se zpracovává za nějakým účelem. Je proto potřeba 

brát na zřetel pouze ty faktory, které se k tomuto účelu vztahují. 
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 Relevantnost – Při analýze je nutné se zaměřit pouze na podstatná „strategická“ 

fakta, jinak by mohlo dojít k přehlcení informací a analýza by se stala 

komplikovanou.  

 Kauzalita – Některé faktory slabých stránek jsou příčinami špatného stavu 

a některé jsou pouze důsledky. Je nutné se zaměřit na řešení příčin a ne pouze 

důsledků. 

 Objektivnost – Aby se analýza mohla použít, musí být objektivní. Objektivnosti 

se dá dosáhnout tím, že se analýza dá k posouzení expertům, anebo na ní bude 

pracovat více lidí. 

 

  



26 

 

2 CHARAKTERISTKA ANALYZOVANÉ FIRMY  

2.1 Vznik a právní forma společnosti 

Obchodní firma:     Medirol s.r.o. 

Vznik společnosti: 11. března 1996 

Právní forma:          Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál:    100 000 Kč 

Způsob jednání:     za společnost jedná a podepisuje jednatel, každý samostatně 

Statutární orgán:      

- jednatel – Ing. Diana Rysková (den vzniku funkce 11. března 1996) 

- jednatel – Ing. David Ryska (den vzniku funkce 1. října 2007) 

- jednatel – Patrik Ryska (den vzniku funkce 4. ledna 2013) 

Společníci:              

- Ing. Diana Rysková 

Ivančice, Hrubšice 88, okres Brno-venkov, PSČ 664 91           

      Vklad:100 000,- Kč 

Splaceno: 100 %  

Předmět podnikání:  

- obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

- výroba zdravotnické techniky 

- výroba a úprava interiéru motorových vozidel včetně sanitních vozů 

(Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 2012) 

Kontakt:    www.medirol.eu 

      medirol@medirol.cz 

                 Tel.: 222 941 951 

              Fax: 222 988 140 

 

2.2 Sídlo společnosti 

Správní sídlo společnosti, v době jejího založení, bylo na jižní Moravě na adrese 

Hrubšice 88, 664 91 Ivančice, až do 23. listopadu 2007. Od té doby společnost sídlí 
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v Praze na adrese Na Strži 126/4, 140 00 Praha 4, kde má pronajaté prostory, ve kterých 

sídlí administrativní pracovníci a obchodní manažer.  

Budova provozovny společnosti Medirol s.r.o. se nachází na adrese Dolní Dubňany 58, 

671 73 Tulešice. Tato budova fungovala dříve jako místní jídelna. Řadu let ji ale nikdo 

nevyužíval, proto zde byla možnost odkoupení. Budova v době koupě byla v žalostném 

stavu a bylo nutné udělat několik základních oprav, aby byla schopna provozu. Proto 

první výroba začala až v roce 1997. V roce 2013 je plánována rozsáhlá rekonstrukce 

budovy a úpravy jejího okolí. V plánu je také zahrnuto rozšíření o sklady na hotové 

výrobky a místnost pro přípravu na jejich export. S přípravami na plánovanou 

rekonstrukci se začalo již v roce 2012. Provedlo se například zabezpečení budovy, 

výměna oken a modernizace stávajících pracovišť. 

 

2.3 Velikost firmy 

Společnost se řadí podle pravidel Evropské unie mezi malé podniky. Má méně než 50 

zaměstnanců a bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR. Průměrný 

počet zaměstnanců za rok 2012 byl 15. Nebylo tomu tak ale vždy. Postupem času, jak 

se podnik rozrůstal, zaměstnanců přibývalo. Největší nárůst počtu zaměstnanců 

zaznamenala v roce 2008, kdy společnost dne 1.3.2008 rozšířila svůj předmět podnikání 

také o výrobu a úpravu interiéru motorových vozidel včetně sanitních vozů.  Počet 

zaměstnanců v té době dosahoval 38 (Bureau van Dijk, 2008). Společnost proto zřídila 

novou provozovnu v Neratovicích, kde se zabývala pouze výrobou interiérů pro sanitní 

vozidla. Tento předmět podnikání byl ale neefektivní, proto společnost tuto provozovnu 

dne 1.2.2012 zrušila.  

 

2.4 Nabídka produktů 

Z výše uvedeného předmětu podnikání vyplývá, že se společnost zabývá vývojem 

a výrobou transportních prostředků pro sedící a ležící pacienty.  
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Výrobní sortiment společnosti zahrnuje: 

- pevná, skládací, polohovatelná a sběrací nosítka, 

- nosítka s neoddělitelným podvozkem, 

- samostatné podvozky k nosítkům,  

- pevná a skládací křesla, 

- nosítka pro zemřelé včetně samostatného podvozku k těmto nosítkům 

(Medirol, 2012). 

V dnešní době, kdy je velice těžké bojovat s konkurencí a získat si dobrou pozici 

na trhu, se společnost snaží maximálně vyjít vstříc všem potencionálním zákazníkům 

a získat každou zakázku. Proto společnost nabízí úpravu stávajících výrobků, jestliže je 

to možné z technického a finančního hlediska, dle přání zákazníka.  

 

2.5 Logo společnosti 

Společnost za svou činnost vystřídala dvě loga. První logo používala od svého vzniku 

až do června roku 2010. Od té doby začala používat nové logo, které bylo spojeno 

s modernizací stávajícího designu společnosti. 

 
Obr. č. 5: Staré logo společnosti Medirol s.r.o. 

(Zdroj:Medirol, 1996) 

 
Obr. č. 6: Nové logo společnosti Medirol s.r.o. 

(Zdroj:Medirol, 2010) 
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2.6 Organizační struktura společnosti 

Vzhledem k velikosti společnosti je organizační struktura podniku rozdělena do čtyř 

hlavních odvětví. A to na technické, výrobní, obchodní a finanční oddělení. 

Za technické oddělní odpovídá hlavní konstruktér, který dle potřeby zadává práci 

externím pracovníkům. Stěžejní náplní práce hlavního konstruktéra je vývoj nových 

výrobku a jejich certifikace. Za výrobní oddělení zodpovídá výrobní ředitel, který 

plánuje výrobu a dohlíží na celý postup výroby. Zodpovídá také za funkčnost výrobků 

a jejich případné závady způsobené chybou ve výrobě a za expedici zboží. Obchodní 

oddělení vede obchodní manažer, který má na starosti získávání zakázek a reprezentaci 

podniku. Posledním oddělením je finanční oddělení, které obhospodařuje externí 

společnost. V budoucnu však společnost zamýšlí zaměstnat účetní na plný úvazek. 

 
Obr. č. 7: Organizační struktura společnosti Medirol s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
 

3.1 SLEPTE analýza 

Znát okolí podniku je velice důležité, protože ovlivňuje chod firmy, ale sama firma jej 

ovlivnit téměř vůbec nemůže. Pomocí této analýzy se ale firma může na faktory 

související s jejím předmětem podnikání zaměřit a poté připravit. To pomůže eliminovat 

případný dopad na firmu.  

Hlavním zdrojem příjmů analyzované firmy je export zboží do zahraničí. Mezi hlavní 

země, do kterých firma vyváží své výrobky, patří členské státy Evropské unie. Minulý 

rok export činil 70% veškerých příjmů a prodej zboží na domácím trhu činil tudíž 30% 

(Medirol, 2012). Okolí, které ovlivňuje analyzovanou firmu, se tak nevztahuje pouze 

na Českou republiku, ale také na členské státy Evropské unie, které jsou ovlivňovány 

celosvětovou situací.  

 

3.1.1 Sociální faktory 

Mezi sociální faktory, které firmu nejvíce ovlivňují, patří velikost obyvatelstva, věková 

struktura obyvatelstva, míra nezaměstnanosti v okolí firmy, výše průměrné mzdy 

v okolí firmy a vzdělání. 

 

3.1.1.1 Velikost a věková struktura obyvatelstva 

Velikost obyvatelstva a jeho věková struktura jsou pro analyzovanou firmu důležitými 

ukazateli, protože patří mezi faktory ovlivňující velikost výroby. Podle OSN v roce 

2011 přesáhla hranice počtu obyvatel 7 miliard. Za tímto nárůstem obyvatelstva stojí 

hlavně rozvojové země. Tempo růstu však začíná zpomalovat. Jak je vidět z následující 

tabulky, rozestup let, kdy dojde k navýšení obyvatelstva o jednu miliardu, se pomalu 

zvětšuje.  
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Tab. č. 2: Nárůst světové populace 

ROK POČET OBYVATEL [MLD] ROZESTUP LET 

1804 1  

1927 2 o 123 let později 

1959 3 o 32 let později 

1974 4 o 15 let později 

1987 5 o 13 let později 

1998 6 o 11 let později 

2011 7 o 13 let později 

2025 8 o 14 let později 

2043 9 o 18 let později 

2083 10 o 40 let později 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Informačního centra OSN v Praze, 2011) 

Dle statistik Českého statistického úřadu (2012) má počet obyvatel v České republice 

od roku 2002 tendenci růst. Do té doby, od vzniku České republiky, pouze klesal. 

Za tímto nárůstem ale není vyšší porodnost českých rodin, nýbrž rozrůstání 

národnostních menšin žijících v České republice.  

Společnost Medirol s.r.o. vyrábí také nosítka pro pohřební služby. Ty jsou požadovány 

zatím pouze v rámci České republiky. V dnešní době, kdy se Česká republika potýká 

se stárnutím obyvatelstva, se dá předpokládat zvyšování poptávky po těchto produktech. 

 

Graf č. 1: Počet obyvatel v České republice a jejich věková struktura 1993 – 2010 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Českého statistického úřadu, 2012) 
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3.1.1.2 Míra nezaměstnanosti a výše průměrné mzdy v okolí firmy 

Míra nezaměstnanosti a výše průměrné mzdy spolu úzce souvisejí. Čím větší je 

nezaměstnanost v okolí firmy, tím má firma silnější pozici v kladení podmínek na své 

zaměstnance. Může tak například snadněji ovlivnit výši mezd zaměstnanců. 

Míra nezaměstnanosti závisí obzvláště na tom, v jaké fázi se ekonomika nachází. 

Jestliže se ekonomika nachází ve fázi růstu, pracovní místa přibývají. Od roku 2008 

ekonomika prochází celosvětovou finanční krizí. Velké firmy začaly propouštět 

a některé dokonce i zkrachovaly. Tato krize se nevyhnula ani České republice. 

Následující grafy ukazují vývoj nezaměstnanosti od roku 1997 v Jihomoravském kraji 

(kde má firma provozovnu) a v hlavním městě České republiky (kde je správní sídlo 

firmy). 

 

Graf č. 2: Vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Ministerstva práce a sociálních věcí, 2012) 

 

Graf č. 3: Vývoj nezaměstnanosti v Praze 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Ministerstva práce a sociálních věcí, 2012) 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

1
9

9
7

 

1
9

9
8

 

1
9

9
9

 

2
0

0
0

 

2
0

0
1

 

2
0

0
2

 

2
0

0
3

 

2
0

0
4

 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 N
e

za
m

ě
st

n
an

o
st

 v
 %

 

Roky 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

1
9

9
7

 

1
9

9
8

 

1
9

9
9

 

2
0

0
0

 

2
0

0
1

 

2
0

0
2

 

2
0

0
3

 

2
0

0
4

 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

N
e

za
m

ě
st

n
an

o
st

 v
 %

 

Roky 



33 

 

Je třeba zdůraznit, že od července roku 2004 je použita nová metodika výpočtu míry 

nezaměstnanosti. Vypočet míry nezaměstnanosti v roce 2004 byl proveden starou 

i novou metodikou výpočtu. Rozdíl mezi těmito výpočty se liší někdy o více jak jedno 

procento a někdy méně. V grafu jsou použita data pro rok 2004, která byla vypočtena 

dle staré metodiky.  

 

3.1.1.3 Vzdělání obyvatelstva 

Současný trend naznačuje nedostatek technicky nadaných absolventů odborných učilišť 

popřípadě středních škol. Je tedy obtížné v tomto oboru najít kvalifikovaného 

pracovníka. Společnost Medirol s.r.o. hledá zaměstnance na montážní dílnu. 

Za poslední rok se na této pozici vystřídala řada uchazečů, ale ani jeden doposud 

neuspěl. Firma po zaměstnancích vyžaduje důslednost, pečlivost, pracovitost a loajalitu. 

Zatím se však firma setkává pouze se zájemci o práci, které zajímá pouze výše výdělku.  

 

3.1.2 Legislativní faktory 

Každodenní činnost firmy Medirol s.r.o. je především ovlivňována: 

 Obchodním zákoníkem, který „upravuje postavení podnikatelů, obchodní 

závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním související, 

a zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství” (Obchodní zákoník, 

2013).  

 Občanským zákoníkem, který „upravuje majetkové vztahy fyzických 

a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož 

i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy 

neupravují jiné zákony” (Občanský zákoník, 2013). 

 Zákoníkem práce, který „upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé 

práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy 

pracovněprávními” (Zákoník práce, 2012). 

 Zákonem o účetnictví, který stanovuje „rozsah a způsob vedení účetnictví 

a požadavky na jeho průkaznost” (Zákon o účetnictví, 2011).  
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 Zákonem o daních z příjmu, který „zapracovává příslušné předpisy Evropské 

unie
 
a upravuje daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob” 

(Zákon o daních z příjmu, 2013). 

 Zákonem o DPH, který „zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 

a upravuje daň z přidané hodnoty” (Zákon o dani z přidané hodnoty, 2013).  

 Hygienickými, bezpečnostními a ekologickými normami. K dodržování těchto 

norem napomáhá dodržování ISA 9001. Společnost Medirol na přelomu ledna 

a února roku 2013 toto ISO získala. 

České legislativní prostředí se vyznačuje nízkou efektivností vymáhání práva, proto je 

hlavním problémem v České republice dodržování legislativních předpisů a jejich 

vymahatelnost. To přináší značné komplikace v obchodních vztazích. Dá se říct, 

že legislativní předpisy podniky mnohdy spíše omezují a zatěžují, než chrání 

a pomáhají. Jedná se například o ochranu zaměstnanců při ukončování pracovního 

poměru, vysoké daňové odvody za zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců (to 

mnohdy brání k přijetí dalších zaměstnanců), zdlouhavá vymahatelnost pohledávek 

apod. Aby společnost předešla problémům s neustále neplatícími dlužníky a zdlouhavé 

vymahatelnosti pohledávek, vydává těm odběratelům, u kterých má zkušenosti 

s dlouhodobým neplacením faktur, či novým neznámým zahraničním odběratelům, 

zálohové faktury. V případě dohody obou stran může být sjednána i bankovní garance.  

Dnem, kdy Česká republika vstoupila do Evropské Unie, byly existující zákony 

harmonizovány se zákony členských států. Došlo ke zpřísnění některých norem 

v oblasti hygieny, ekologie, bezpečnosti práce apod.  

 

3.1.3 Ekonomické faktory 

České hospodářství je jako většina evropských států zasaženo celosvětovou finanční 

krizí. Na rozdíl od některých států se ale Česká republika nedostala do takových 

problémů, které by ohrožovaly její stabilitu. Ekonomické prostředí České republiky je 

analyzováno pomocí následujících makroekonomických ukazatelů.  
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Tab. č. 3: Vývoj makroekonomických ukazatelů v letech 2002 – 2012 

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

HDP v ČR % 2,1 3,8 4,7 6,8 7,0 5,7 3,1 -4,5 2,5 1,9 -1,3 

HDP v EU % 1,3 1,5 2,5 2,1 3,3 3,2 0,3 -4,3 2,1 1,5 -0,3 

Inflace v ČR % 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 

Inflace v EU % 2,1 2,0 2,0 2,2 2,2 2,3 3,7 1,0 2,1 3,1 2,6 

REPO sazba v % k 31.12. 2,75 2,00 2,50 2,00 2,50 3,50 2,25 1,00 0,75 0,75 0,05 

Diskontní sazba v % k 31.12. 1,75 1,00 1,50 1,00 1,50 2,50 1,25 0,25 0,25 0,25 0,05 

Lombardní sazba v % k 31.12. 3,75 3,00 3,50 3,00 3,50 4,50 3,25 2,00 1,75 1,75 0,25 

Snížená sazba DPH v % 5 5 5 5 5 5 9 9 10 10 14 

Základní sazba DPH v % 22 22 19 19 19 19 19 19 20 20 20 

Kurz EUR/CZK k 31.12. 31,60 32,40 30,47 29,00 27,50 26,62 26,93 26,47 25,06 25,80 25,14 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle Českého statistického úřadu, 2013; eurostatu, 2013; České národní banky, 

2013) 

Velikost HDP charakterizuje výkonnost národního hospodářství. Dle ČSÚ byl 

zaznamenán největší pokles HDP v ČR v roce 2009, kdy hospodářství procházelo 

těžkou krizí, a ekonomika zpomalila. V tomto roce zaznamenala největší pokles HDP 

také EU. Od té doby dochází k oživování ekonomiky. 

Inflace, která znamená pokles kupní síly peněz, zaznamenala největší nárůst v roce 

2008 jak v EU, tak i v ČR, kdy se finanční krize projevila v plné míře. V dalších letech 

došlo k poklesu míry inflace. Důležitým faktorem, který zapříčinil pokles inflace v ČR, 

bylo snížení základních úrokových sazeb Českou národní bankou (dále jen ČNB) 

na minimum. Pomocí těchto sazeb ovlivňuje ČNB vývoj ekonomiky. 

Snížená sazba DPH má od založení České republiky tendenci růst.  Největší skok 

zaznamenala v roce 2008 a 2012, kdy se zvýšila o 4%. Základní sazba oproti snížené 

takovéto skoky nezaznamenala. Od založení České republiky se pohybuje v rozmezí 

od 19% do 22%. Do 31.12.2012 se na zdravotnickou techniku vztahovala snížená sazba 

DPH. Od 1.1.2013 začal platit nový zákon o DPH, který přinesl řadu novel. 

Nejdůležitější z nich pro společnost je, že výroba zdravotnické techniky již spadá 

do základní sazby. Zvyšování sazeb DPH má dle expertů ale negativní účinky, jelikož 

obyvatelstvo začne šetřit a tím se sníží spotřeba. 

Mezi makroekonomické ukazatele patří také směnný kurz. Jelikož firma vyváží značný 

objem zboží do zemí EU, musí mít přehled o výši kurzu eura. Kurz EUR/CZK dle 
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České národní banky (2012) má tendenci klesat. Firma vydává na každý rok platný 

ceník pouze v Kč a snaží se především se zahraničními zákazníky obchodovat pouze 

v Kč. Pokud je však stanovena podmínka platby v eurech, stanovuje se cena výrobků 

dle aktuálního kurzu, který je upraven o určitou  rezervu, která pokrývá případný 

nevýhodný výkyv kurzu. Tato rezerva při krátkodobé splatnosti faktur (do 14 dnů) činí 

cca 0,50 Kč, tzn., že se aktuální kurz sníží o 0,50 Kč.  Při delší splatnosti faktur je 

rezerva vyšší a činní minimálně 1 Kč a více, podle délky doby splatnosti. Pokud je 

striktně  vyžadován ceník přímo v eurech, je rezerva zvýšena na  2 Kč a platnost tohoto 

ceníku je maximálně 6 měsíců.    Aby si firma ještě více pojistila nežádoucí výkyvy 

kurzu, využívá také služby své banky, která nabízí výhodnější převody kurzů. Firma tak 

pravidelně sleduje vývoj kurzu v programu CitiFX Pulse, kde je kurz aktualizován 

každou sekundu. Pro firmu je samozřejmě výhodnější, když koruna oslabuje a kurz 

EUR/CZK je vyšší. Cena v eurech je tak pro zahraniční odběratele nižší a produkty 

firmy mají větší šanci na zahraničních trzích uspět.  

 

3.1.4 Politické faktory 

Politická situace v České republice je nestabilní. V současné době je u moci koalice tří 

stran v čele s nejsilnější pravicovou stranou ODS. Současná vláda se při svém 

jmenování zavázala provést reformy, které mají snížit schodek státního rozpočtu 

a zefektivnit systém státní správy. Tyto reformy se ale prosazující velice těžko, díky 

neustálé nespokojenosti některých poslanců v koaličních stranách. Stále častěji jsme 

svědky schvalování zákonů ve statusu legislativní nouze, kdy poslanci hlasují pro daný 

zákon z důvodu vyšších zájmů a ne z vlastního přesvědčení. V případě, kdy poslanecká 

sněmovna schválí návrh zákonu, musí jej schválit ještě senát a podepsat prezident. 

Senát však ovládají senátoři z ČSSD, kteří většinu navrhovaných zákonů zamítají. 

Poslanecká sněmovna musí tedy opět o těchto zákonech hlasovat a dochází tak 

k prodlužování. V konečné fázi jej podepisuje prezident, který už v několika případech 

navrhované zákony vetoval a vrátil je zpět Poslanecké sněmovně. Ta opět o nich musí 

hlasovat. Jistota, že navrhovaný zákon bude v Poslanecké sněmovně znovu 

odsouhlasen, neustále klesá. Je proto velice těžké předvídat politické dění a zahrnout 

tyto faktory do firemní strategie.  



37 

 

3.1.5 Technologické faktory 

Pro výrobní podniky má technologický sektor zásadní vliv. Cílem technologického 

vývoje je zvýšit produktivitu práce a snížit náklady. Proto je důležité, aby analyzovaná 

společnost inovovala své výrobní technologie. Společnost Medirol s.r.o. investovala 

za poslední roky nemalou peněžní částku do nových výrobních technologií. Snaží se tak 

o větší automatizaci, která ulehčuje a zrychluje práci. První velkou investicí bylo 

pořízení CNC stroje, který vyrábí složité součástky na nosítka, které by zabraly starým 

způsobem výroby mnoho času. Dále následovalo pořízení automatického svařovacího 

robota, který urychluje práci svářečům a dělá přesnější svary. Zvýšila se tak produkce 

a výrobky i lépe vypadají. Společnost si tak zakládá na modernizaci svých pracovišť 

a postupně je inovuje. 

 

3.1.6 Ekologické faktory 

Životní prostředí je stále častěji diskutovaným tématem. Klade se čím dál větší důraz 

na jeho ochranu a zpřísňují se podmínky nejen pro výrobní podniky. Společnost 

Medirol s.r.o. ovlivňuje hlavně zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhláška 

Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

a zákon č. 477/2001 Sb. o obalech. Podnik je tak povinen třídit odpad a proto má 

uzavřenou smlouvu se společností SITA CZ, která likviduje nebezpečné odpady. 

Společnost ji tyto odpady vozí v průměru jednou za rok. Společnost také třídí železo 

a hliník, které pravidelně vozí do sběren. Dále platí poplatky za použití obalů, které jsou 

odváděny pravidelně jednou za čtvrtletí autorizované obalové společnosti Eko-kom. 

 

3.1.7 Shrnutí SLEPTE analýzy 

Ze SLEPTE analýzy vyplývá: 

 Analýza sociálních faktorů odhalila, že světová populace roste a tím se rozrůstá 

i trh. Bude tak stoupat poptávka po produktech firmy, jelikož nemocnice 

a záchranné služby budou potřebovat více nosítek. Dalším zjištěným faktorem je 

nárůst nezaměstnanosti. Z uvedených grafů vyplývá, že v Jihomoravském kraji 

a v Praze došlo od roku 2008 k jejímu nárůstu. Firma si tak může vybírat, 
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při hledání nových zaměstnanců, z většího počtu uchazečů o práci. Do budoucna 

by ale mohl být problém najít nového zaměstnance, jelikož ubývá technicky 

nadaných absolventů odborných učilišť a středních škol. 

 Analýza legislativních faktorů odhalila, že legislativní prostředí v České 

republice je komplikované. Je tvořenou řadou zákonů a vyhlášek, které jsou až 

příliš často novelizovány a tím dochází ke zbytečnému zatěžování podniků.  

 Analýza ekonomických faktorů odhalila, že od 1.1.2013 výrobky společnosti 

spadají do základní sazby DPH. To má pro podnik negativní vliv, jelikož došlo 

tak k nárůstu cen pro konečné spotřebitele. Dalším negativním faktorem je 

posílení koruny vůči euru. Za posledních deset let došlo k výrazné změně kurzu. 

V roce 2002 (k 31.12.) byl kurz EUR/CZK 31,60. V roce 2012 (k 31.12.) byl 

kurz EUR/CZK 25,14. Tento jev způsobuje zdražování výrobků na zahraničních 

trzích. 

 Analýza politických faktorů odhalila, že je v České republice nestabilní politické 

prostředí. Dá se totiž stěží odhadnout, jakým směrem se bude politické dění 

vyvíjet.  

 Analýza technologických faktorů odhalila, že inovace výrobních technologií je 

pro úspěšnost firmy Medirol s.r.o. nutná. Zvyšuje se produktivita práce 

a dochází k automatizaci. 

 Analýza ekologických faktorů odhalila, že je firma zatěžována řadou zákonů 

a vyhlášek zabývajících se odpady a obalovým průmyslem. 
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3.2 Porterův model 

V dnešní době je konkurenční prostředí v každém odvětví. I když je firma Medirol 

jediný výrobce transportních prostředků pro sedící a ležící pacienty v České republice, 

není hlavním dodavatelem těchto produktů do tuzemských nemocnic a záchranných 

služeb, jelikož na českém trhu působí silní zahraniční dodavatelé. Jednotlivé 

konkurenční síly, které dané odvětví ovlivňují, jsou popsány níže.  

 

3.2.1 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Založení nové firmy vyrábějící transportní prostředky pro sedící a ležící pacienty 

nepředstavuje velkou hrozbu pro stávající firmy podnikajících v tomto oboru, jelikož je 

spojeno s vysokými vstupními bariérami.  Mezi tyto bariéry patří: 

 Kapitálová náročnost: patří všeobecně mezi velké vstupní bariéry. Nově 

vzniklá firma se musí připravit na velké výdaje spojené s vybudováním 

a vybavením výrobní haly. Aby výroba těchto transportních prostředků nebyla 

neúměrně nákladná, je nutné nakoupit několik základních strojů, které výrobu 

zlevní a urychlí. Jedná se například o svařovací stroje a nástroje, ohýbačku 

trubek, pískovací zařízení, obráběcí stroje apod. Aby bylo co vyrábět, musí 

firma přijít na trh s novým výrobkem, jehož vývoj stojí nemalé peníze, jelikož se 

jedná se o složité, rozsáhlé a časově náročné konstrukce. Každý výrobek dnes 

musí být také testován zátěžovým testem, jedná se o tzv. crash test, při kterém je 

výrobek zkoušen na přetížení 10G. Tyto testy jsou také nemalým výdajem. Dále 

se musí počítat s počátečními ztrátami apod. 

 Znalost značky a oddanost zákazníků: firmy jsou nuceny vydat nemalé 

prostředky na reklamu (jedná se především o investice na výstavy, kde 

si potencionální zákazník může výrobek vyzkoušet), či na sponzoring různých 

záchranářských akcí (kde se záchranáři s výrobky detailně seznámí a zkusí je 

za plného provozu), aby se dostaly do podvědomí zákazníků. Firma Medirol 

se každoročně účastní mezinárodních výstav zdravotnické techniky, mezi které 

se řadí například výstavy v Německu (RETT mobil ve Fuldě a Medica 

v Düsseldorfu) a v Itálii (R.E.A.S. v Brescii). V České republice se několikrát 
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do roka konají školení záchranářů, která probíhají v různých krajích. Součástí 

těchto školení jsou i doprovodné výstavy zdravotnické techniky. Výhodou 

těchto výstav je, že se do kontaktu s výrobky dostanou záchranáři, kteří s nimi 

pracují každý den. Těch nejdůležitějších školení se účastní i firma Medirol. 

Jedná se na příklad o školení v Mikulově, v Brně či Ostravě. 

 Úspory z rozsahu: firmy, které v daném odvětví působí déle, mají tu výhodu, 

že mohou vyrábět ve větším množství a tím snižovat své náklady. Nové firmy 

tuto výhodu většinou nemají, protože nedisponují velkým objemem zakázek.  

 Očekávaná reakce ostatních konkurentů: stávající konkurenti mohou dočasně 

snížit ceny či zintenzivnit reklamní aktivitu, aby zlikvidovali nové firmy. 

 

3.2.2 Rivalita mezi stávajícími podniky 

Firma Medirol s.r.o. je jediným výrobcem transportních prostředku pro sedící a ležící 

pacienty v České republice. Avšak není největším dodavatelem těchto produktů 

do českých záchranných služeb a nemocnic. Může za to velká konkurence a vliv 

zahraničních firem na české zákazníky, kterým se například myslí “odměny“ za výhru 

ve vypsaném výběrovém řízení, dobré kontakty apod.  

Tato síla představuje riziko nejen díky velké konkurenci, ale také díky zpomalování 

ekonomického růstu v jednotlivých zemích Evropské unie (viz tabulka číslo 3) 

a snižování výdajů jednotlivých vlád. To představuje problém, jelikož stát financuje 

nemocnice a záchranné služby, které jsou hlavními odběrateli. Rivalita mezi stávajícími 

podniky tak nabývá na síle a dochází k boji o zákazníky.  

Následující tabulka uvádí přehled největších výrobců transportních prostředků 

pro sedící a ležící pacienty a srovnává cenu, funkce a kvalitu u jednoho vybraného 

produktu (polohovatelné nosítko s podvozkem) z každé firmy. 
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Tab. č. 4: Seznam konkurentů 

(Zdroj: Vlastní zpracování, Medirol 2012) 

Cena podobného produktu vyráběného firmou Medirol s.r.o. činí cca 100 000 Kč. 

Nepatří sice mezi nejlevnější polohovatelná nosítka s podvozkem, ale v porovnání ceny, 

kvality a nabízených funkcí je tento produkt atraktivní. Úspěšný je převážně 

na zahraničních trzích, kde tento poměr hraje důležitou roli. V poslední době, kdy 

se snižují výdaje státního rozpočtu, se tato kritéria stávají důležitá i pro české 

zákazníky. To vytváří příležitost pro společnost Medirol s.r.o., která svůj podíl 

na českém trhu začíná pomalu zvětšovat. Důkazem je dodávka 4 kusů nosítek 

s podvozkem do Pardubického kraje a jednoho kusu na Vysočinu. V současné době 

se vyjednává o dodání deseti kusů opět do Pardubického kraje, pěti kusů na Vysočinu 

a osmi kusů do Ústeckého kraje. 

 

3.2.3 Vyjednávací síla dodavatelů 

Na trhu se nachází velké množství dodavatelů, které by firma Medirol mohla oslovit, 

proto tato síla nepředstavuje velké riziko. Dříve, však byla firma na některých 

dodavatelích závislá, jelikož poptávala součástky, které byly zcela originální, a jejich 

využití bylo pouze pro určité typy jejich výrobků. To představovalo výhodu 

pro dodavatele, který za ně požadoval vysokou cenu. Proto firma nakoupila stroje (CNC 

stroj, svařovací rameno, pískovací zařízení apod.), aby toto riziko eliminovala. Dnes 

si již tyto součástky vyrábí sama.  

Společnost Medirol s.r.o. si zakládá na kvalitě svých výrobků. Proto jsou vyráběny 

z kvalitních materiálů a součástek. Nejdůležitějším kritériem pro výběr dodavatele je 

poměr ceny a kvality požadovaného zboží. 

NÁZEV FIRMY ZEMĚ ORIENTAČNÍ CENA FUNKCE KVALITA 

Stryker USA 150 000 Kč podobné kvalitnější zpracování 

Ferno USA 140 000 Kč více funkcí podobná 

Kartsana Španělsko 90 000 Kč podobné horší 

Spencer Itálie 70 000 Kč méně funkcí horší 

Meber Itálie 70 000 Kč méně funkcí horší 
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Společnost si také zakládá na dlouhodobé spolupráci a dobrých vztazích s dodavateli, 

které zajišťují přátelské jednání a ochotu. Díky těmto vztahům je společnost schopna 

produkovat větší množství zakázek za rok, jelikož termíny dodání objednaného zboží 

jsou co nejkratší. Mezi nejvýznamnější dodavatele firmy Medirol patří například: 

Tab. č. 5: Seznam nejvýznamnějších dodavatelů 

NÁZEV SPOLEČNOSTI ČINNOST 

Awac řezání výpalků 

Siad dodavatel technických plynů 

Bibus dodavatel plynových pružin 

CZ Svaziko Vyškov chemické leštění a fosfátování 

Italinox dodavatel nerezového materiálu 

Grumant dodavatel řezných nástrojů pro CNC 

Constellium dodavatel duralových trubek 

Vysloužil JPV dodavatel pružin 

Würth dodavatel nářadí 

Zeman ART dodavatel samolepek na výrobky 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle Medirol, 2012) 

 

3.2.4 Vyjednávací síla odběratelů 

Odběratele firmy Medirol s.r.o. můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou 

výrobci sanitních vozů, kteří se účastní výběrových řízení vypisovaná velkými 

záchrannými službami a poptávají tak velká množství. Většinou se jedná o 10 až 50 

kusů na jednu zakázku. Druhou skupinu tvoří jednotlivé záchranné služby či nemocnice, 

které poptávají menší množství. Obě skupiny odběratelů jsou důležité. Výrobci 

sanitních vozů pocházejí až na několik výjimek převážně ze zahraničí, a představují 

pravidelný odběr zboží, který společnost živý. Naproti tomu záchranné služby či 

nemocnice, které poptávají jednotlivé kusy, pocházejí převážně z České republiky. Díky 

tomu se společnost Medirol s.r.o. postupně dostává do podvědomí i českým 

zákazníkům, kteří do této doby odebírali převážně zahraniční výrobky, a její podíl 

na tomto trhu roste. 
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Mezi nejvýznamnější odběratele patří: 

Tab. č. 6: Seznam nejvýznamnějších odběratelů 

NÁZEV SPOLEČNOSTI ZEMĚ PŮVODU 

Profile Maďarsko 

WAS Polska Polsko 

Falck Záchranná a.s. Slovensko 

Fosan s.r.o. Česká republika 

Rettungstechnik Klein Německo 

ROS a.s. Česká republika 

Sicar, spol. s.r.o. Česká republika 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Medirol, 2012) 

V dnešní době, kdy je konkurence vysoká a náklady na změnu dodavatele v tomto 

odvětví jsou nulové, je důležité o zákazníky bojovat. Ti si tak mohou diktovat 

podmínky, mezi které nejčastěji patří snížení ceny. Společnost Medirol s.r.o. se snaží 

svým potencionálním zákazníkům maximálně vycházet vstříc. Jedná se například 

o množstevní slevy, vyjití vstříc zákazníkovi s požadovaným termínem dodaní dle jeho 

přání apod. V určitých případech je společnost ochotna provést i konstrukční změny 

na výrobku, jedná-li se o velkou zakázku, či v případě, že tyto konstrukční změny jsou 

požadovány více zákazníky. Společnost v současné době vyvíjí zcela nový produkt 

na žádost jedné švýcarské firmy, která se zabývá výrobou vrtulníků sloužících 

i pro záchranářské účely. Švýcarská společnost oslovila dříve již několik firem 

podnikajících ve stejném odvětví jako firma Medirol s.r.o., ale ani jedna z nich nebyla 

ochotna se do této spolupráce pustit kvůli vysokým požadavkům švýcarské společnosti. 

Společnost Medirol s.r.o. s touto spoluprácí souhlasila, jelikož se nebrání výzvám 

a v případě podepsání smlouvy o dlouholeté spolupráci (která je prioritou švýcarské 

firmy) to bude znamenat pravidelný odběr produktů a reklamu.  

Společnost Medirol s.r.o., i přes veškerou snahu, ale i tak přišla již o několik zakázek. 

Nebyla totiž schopna splnit požadavky zákazníků, kteří požadovali příliš nízkou cenu. 

Obrátili se tak ke konkurenci, která jim poskytla výhodnější nabídku. Tato síla tedy 

představuje riziko. 
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3.2.5 Hrozby substitučních výrobků 

Jak je již výše uvedeno, výrobky firmy Medirol s.r.o. mají několik substitutů, které 

se liší v ceně, nabízených funkcí a kvalitě. Každý výrobek je jedinečný. Některé mají 

hezčí design, druhé jsou zase kvalitnější, lehčí apod. Záleží na zákazníkovi, co je jeho 

hlavní prioritou a podle čeho se bude při výběru produktu rozhodovat. Výrobci 

transportních prostředků pro sedící a ležící pacienty dnes nabízejí velké množství 

variant produktů, z kterých si zákazník může vybírat. Hrozba substitučních výrobků je 

tedy vysoká. Toto riziko zvětšují ještě nulové náklady na přechod k jiným substitutům.  

Trendem vývoje nosítek je, aby bylo co nejlehčí a mělo líbivý design. Konstruktéři jsou 

tak neustále nuceni hledat nové cesty, které by odlehčily výrobek a usnadnily jeho 

ovládání. Firma Medirol s.r.o. plánuje vývoj některých součástek z kompozitových 

materiálů, jejichž hlavní předností je lehkost, pevnost a libovolná tvarovatelnost, která 

dává prostor pro designové prvky. Nevýhodou tohoto materiálu je ale jeho vysoká cena. 

Jestli tento krok bude ale úspěšný, se ukáže až s postupem času. 

Co se týče designu výrobků, provádí se pravidelné inovace výrobků. Jedná se například 

o navržení tvaru ovládacích páček, madel, či reflexních a ovládacích samolepek apod. 

Společnost Medirol s.r.o. proto spolupracuje se dvěma externími designéry. 

 

3.2.6 Shrnutí Porterova modelu 

Z Porterova modelu vyplývá: 

 Analýza hrozby vstupu nových konkurentů do odvětví odhalila, že tato síla 

nepředstavuje velké riziko. Nové firmy by totiž musely překonat vysoké vstupní 

bariéry, mezi které patří kapitálová náročnost, znalost stávajících 

značek, oddanost zákazníků, úspory z rozsahu, či reakce stávajících konkurentů. 

 Analýza rivality mezi stávajícími podniky odhalila, že toto riziko nabývá na síle, 

jelikož se zpomaluje růst ekonomiky jak v České republice, tak v Evropské unii 

(viz tabulka č. 3) a dochází ke snižování výdajů jednotlivých zemí Evropské 

unie. To zapříčiňuje méně finančních prostředků pro nemocnice a záchranné 

služby, které jsou hlavními odběrateli. Dochází tak k boji o zákazníka. 
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 Z analýzy vyjednávací síly dodavatelů vyplývá, že tato síla nepředstavuje 

pro firmu velké riziko. Existuje totiž velké množství jak českých, tak 

i zahraničních potencionálních dodavatelů, které by firma mohla oslovit. Dříve 

však bylo toto riziko větší, jelikož firma poptávala originální součástky určené 

pouze pro její potřeby. Toto riziko eliminovala nákupem vlastních strojů a stala 

se tak nezávislá na dodavatelích, kteří za tyto originální součástky požadovali 

příliš vysoké ceny. 

 Analýza vyjednávací síly odběratelů odhalila, že tato síla představuje riziko. 

Toto riziko je vysoké díky nepříznivému konkurenčnímu prostředí, velkému 

množství substitučních výrobků a nulovým nákladům na změnu dodavatele. 

Společnost se tak snaží využít každé příležitosti, která se jí naskytne. Důkazem 

je již výše uvedená spolupráce se švýcarskou firmou. 

 Z analýzy hrozby substitučních výrobků vyplývá, že výrobky firmy 

Medirol s.r.o. mají velké množství substitutů, které se liší v určitých 

parametrech. Riziko, že si zákazník vybere substituční produkt, je tedy vysoké. 

Toto riziko zvyšují i nulové náklady na změnu substitutu. Aby firma toto riziko 

eliminovala, snaží se vyvíjet nové produkty, které zákazníka zaujmou 

moderními technologiemi, či svojí nízkou hmotností. 
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3.3 SWOT analýza 

Poslední analýza identifikuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby společnosti 

Medirol s.r.o., které byly zjištěny díky: 

 získaným poznatkům z pracovního poměru autorky s analyzovanou firmou,   

 provedené SLEPTE analýze, která odhalila faktory vnějšího prostředí firmy, 

 rozboru konkurenčního prostředí dle Porterova modelu,  

 pozorování. 

 

3.3.1 Silné stránky  

Mezi silné stránky společnosti Medirol s.r.o. patří: 

 Široký sortiment produktů – v nabídce firmy se nachází široké 

množství produktů, které mohou oslovit zákazníka.  Produkty se liší 

v množství nabízených funkcí, vybavení a v ceně. Jedná se například 

o polohovatelné podvozky s oddělitelnými nosítky, monobloky, různé 

variace polohovaní podnožníku či podhlavníku, pevná či sklápěcí madla 

apod. V nabídce jsou také přídavné produkty, mezi které se řadí 

například dětský pasový systém, infuzní stojan apod.  

 Vývoj nového výrobku – trh žádá neustálé inovace designu či nové 

funkce výrobku, proto firma neustále inovuje stávající výrobky či vyvíjí 

zcela nové. Aktuálně vyvíjí zcela nový výrobek pro švýcarskou 

společnost, která je výrobcem záchranářských vrtulníků. Firma se chystá 

také vyrábět nosítka s tzv. X-systémem, aby se dostala i na anglický trh, 

kde je tento systém požadován. Jedná se o systém sklápění nohou, který 

umožňuje sklápět přední i zadní nohy současně tzv. do X. Firma zatím 

vyrábí pouze podvozky, které mají oddělené ovládání předních i zadních 

nohou. Nohy se tak sklápějí nezávisle na sobě a nabízí několik možností 

polohování podvozku.  

 Možnost změny konstrukce výrobku – firma se snaží maximálně 

vycházet vstříc zákazníkům. Proto je ochotna provést drobné konstrukční 

změny na výrobcích, které zákazník požaduje. Firma již provedla 
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například snížení výše podvozku, který byl požadován slovenskou 

firmou či prodloužení madel, které bylo požadováno německou firmou. 

 Konkurenceschopné výrobky – firma je konkurenceschopná díky 

dobrému poměru ceny, kvality a nabízených funkcí svých výrobků. 

Ve srovnání s ostatními největšími výrobci těchto produktů (dle výše 

uvedené tabulky č. 4) firma nabízí střední cenu za vysokou kvalitu 

a za široký výběr funkcí.  

 Firma je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 – díky tomuto 

certifikátu se firma může účastnit výběrových řízení, které značně 

rozšiřují možnosti odběru výrobků firmy.  V době, kdy firma nebyla 

držitelem ISA, se těchto řízení účastnili pouze výrobci sanitních vozidel, 

kteří nabízeli produkty firmy Medirol s.r.o. Další výhodou je, že tento 

mezinárodně uznávaný certifikát přináší zvýšení důvěryhodnosti 

podniku. Odběratelé tak mohou mít jistotu, že firma, která tímto 

certifikátem disponuje, dodržuje předepisované normy a řídí se jimi.  

 Přátelské vztahy – firma si zakládá na dobrých vztazích jak 

na pracovišti, tak i s dodavateli a odběrateli. Dochází tak ke zvýšení 

efektivity práce a snižování dodacích lhůt. 

 Servisní služba – firma provádí servis a revizi svých výrobků na počkání 

u klienta, jestliže závada nevyžaduje opravu ve výrobních prostorách 

firmy. Šetří tak čas svým klientům. 

 Stálý odběratelé – firma má několik stálých odběratelů, kteří alespoň 

jednou ročně poptávají její produkty. To firmě dodává jistotu 

minimálního množství odběru jejich produktů. 

 Stabilita – firma působí na trhu již 17 let a má stále stejné vedení.  

 Vyvážený pracovní kolektiv – zaměstnanci firmy jsou různých 

věkových kategorií. Pracují zde lidé, kteří nemají daleko k důchodovému 

věku, ale také i mladí, kteří od starších získávají zkušenosti. 

 Rekonstrukce a rozšíření výrobní haly – počátkem roku 2013 proběhla 

rekonstrukce sociálních zařízení pro zaměstnance, kuchyňky a výměna 

oken. V současné době se vyřizuje stavební povolení pro rozšíření 

budovy. V této nové části budovy jsou plánovány sklady, místnost pro 



48 

 

export výrobků, garáž a místnost pro komaxit. Na závěr bude uděláno 

také zateplení budovy a nová fasáda. Firma tak bude lépe působit na své 

okolí.  

 

3.3.2 Slabé stránky  

Mezi slabé stránky společnosti Medirol s.r.o. patří: 

 Interní komunikace – společnost má problém v interní komunikaci, 

který se týká především vedení firmy a administrativních pracovníků. 

Chybí zde řád, který by určoval tok informací. Dříve tento řád nebyl 

zapotřebí, jelikož výše uvedené pozice byly obsazeny pouze rodinnými 

příslušníky. Postupem času se však firma rozrostla a musela přijmout 

administrativní pracovníky.  

 Přetíženost zaměstnanců – téměř koncem každého roku firma obdrží 

vysoký počet objednávek. Nemocnice a záchranné služby již vědí, kolik 

jim zbývá na účtech a kolik mohou ještě utratit. Proto podávají největší 

objednávky nejčastěji ke konci roku. Firma se za každou cenu snaží 

nepřijít o žádnou zakázku, proto se na toto období připravuje a zásobí 

sklady. Množství výrobků je ale velice těžké odhadnout.  Může se totiž 

stát, že se koncem roku neprodá nic a začátkem nového roku nebude 

práce, jelikož sklady budou plné. Proto firma vyrábí raději menší 

množství, aby se tomuto riziku vyhnula. V posledních letech tomu bylo 

ale přesně naopak. I díky přesčasům zaměstnancům firma nestačila 

vyrábět a musela odmítnout některé objednávky.  

 Chybí zastoupení v mnoha zemích – firma má zastoupení již ve třinácti 

zemích na evropském kontinentě (Medirol, 2012). Jestliže se zaměříme 

na důležité trhy, chybí ji zastoupení obzvláště v Anglii, Rusku, 

Španělsku a Francii. Přichází tak o možnost získat další zakázky a dostat 

se na nové trhy. Hlavní překážkou je nalezení kvalitního zastoupení. 

Firma má ale již několik kontaktů, se kterými se snaží navázat 

spolupráci. V brzké době tak možná bude mít zastoupení v Anglii.  
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 Komunikace se zákazníky je vedena pouze v jednom cizím jazyce - 

zaměstnanci firmy jsou schopni komunikovat se zahraničními zákazníky 

pouze v anglickém jazyce. Někteří z nich ovládají i německý jazyk, ale 

pouze na nízké úrovni, která nepostačuje ke komunikaci se zákazníky. 

Firma si již proto několikrát najala tlumočníka, který byl účasten 

při obchodních jednání s firmami, které anglický jazyk neovládaly. Díky 

tomu, dochází ke zbytečnému navyšování nákladů. Dalším nedostatkem 

je, že firemní webové stránky jsou k dispozici pouze ve dvou cizích 

jazycích a to v anglickém a finském.  

 Splatnost pohledávek – není žádnou výjimkou, že odběratelé nedodržují 

splatnost svých závazků. Společnost se díky tomu dříve dostala 

do nemalých problémů a byla tak nucena načerpat provozní úvěr. 

Poslední dva roky se tomu ale snaží předcházet. Nejčastěji žádá od svých 

odběratelů bankovní garance a ve výjimečných případech vydává 

zálohové faktury. Bankovní garance jsou žádány u velkých zakázek 

či nových odběratelů a zálohové faktury jsou vydávány těm odběratelům, 

kteří pravidelně u předešlých zakázek prodlužovali dobu splatnosti. 

Tímto způsobem ale nejdou řešit všechny zakázky. I když si společnost 

zakládá na dobrých vztazích, může se klidně stát, že některé nezajištěné 

pohledávky nebudou splaceny. 

 Neefektivita změnového řízení – firma se potýká s problémem, který 

spočívá ve změnách konstrukce. Systém, který firma používá je složitý 

a neefektivní. V případě, kdy se provede změna na jednom výkresu, musí 

se tato změna ručně promítnout do spousty dalších tabulek či rozpisek, 

které se dále předají na výrobní oddělení. Během tohoto složitého 

procesu dochází k chybám, které se zjistí až ve výrobním procesu. 

Technické oddělení tento systém postupně zdokonaluje tím, že se ho 

snaží co nejvíce zjednodušit a zautomatizovat. 
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3.3.3 Příležitosti 

Mezi příležitosti společnosti Medirol s.r.o. patří: 

 Růst trhu – dle výše uvedené tabulky č. 2 dochází k nárůstu 

obyvatelstva. Tento fakt způsobuje růst trhu a zvyšující se poptávku 

po produktech firmy. Ta je zapříčiněna častějším užíváním výrobků či 

rozšiřováním nemocnic a záchranných služeb. 

 Stárnutí obyvatelstva – dle výše uvedeného grafu č. 1 dochází v České 

republice ke stárnutí obyvatelstva. Počet starých lidí přibývá, tudíž 

se zdravotní technika pohřebních služeb více opotřebovává. Důsledkem 

jsou častější servisy těchto výrobků či zvýšení poptávky po nových 

produktech.  

 Zvyšující se nezaměstnanost – výše uvedené grafy č. 2 a 3 znázorňují 

zvyšující se nezaměstnanost v Praze a v Jihomoravském kraji od roku 

2008.  Přibývá tak více uchazečů na jedno volné pracovní místo. Firma 

si tak může, v případě hledání nového zaměstnance, vybírat z více 

zájemců. 

 Měnové výkyvy – jedná se o oslabení koruny vůči euru. Tento výkyv 

zapříčiňuje pokles ceny výrobků pro zahraniční odběratele. Výrobky 

se tak stávají dostupnější a cenově atraktivnější. 

 Výkyvy sazby DPH – jedná se o snížení základní sazby DPH. Tento 

výkyv způsobí pokles ceny výrobku a v důsledku toho je pro konečné 

spotřebitele levnější. 

 Modernizace technologií – firma v posledních letech modernizuje svá 

pracoviště a nakupuje nové technologie, které usnadňují a zrychlují 

výrobní proces. Dochází ke zvýšení produktivity práce a firma je 

schopna vyrábět větší množství výrobků za nižší náklady. 

 Inovace jihomoravské záchranné služby – v roce 2013 má dojít 

k vypsání výběrového řízení pro nákup nových sanitních vozidel 

s příslušenstvím pro jihomoravskou záchrannou službu. V současné době 

užívá záchranná služba transportní techniku od jiné zahraniční firmy. 

Proto se společnost, během tohoto roku, chystá zapůjčit své produkty 
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jihomoravské záchranné službě, aby se obsluhující personál seznámil 

s funkcemi a možnostmi výrobku firmy Medirol s.r.o.  

 Diverzifikace – firma by se mohla zamyslet nad rozšířením oboru 

podnikání. Disponuje totiž širokou škálou technického vybavení, které 

by mohlo sloužit i k dalším podnikatelským účelům. Jelikož jsou stroje 

v současné době využívány maximálně osm hodin denně, mohla by se 

zavést druhá směna, která by zapříčinila efektivnější využití těchto strojů. 

 

3.3.4 Hrozby 

Mezi příležitosti společnosti Medirol s.r.o. patří: 

 Úbytek technicky nadaných absolventů – současný trend naznačuje 

ubývání technicky nadaných absolventů odborných učilišť, technických 

lyceí a vysokých škol. Díky tomuto vývoji se budou firmě hledat hůře 

technicky nadaní a kvalifikovaní zaměstnanci. 

 Komplikované legislativní prostředí – legislativní prostředí v České 

republice se vyznačuje častými novelami zákonů. Dochází tak 

k zatěžování podniků novými vyhláškami, změnou zákonů apod.  Firma 

proto musí neustále sledovat politické dění a být připravena na změny. 

 Výkyvy sazby DPH – jedná se o zvýšení základní sazby DPH. Výrobek 

se stává pro konečné spotřebitele dražší, jelikož dojde k navýšení ceny. 

 Měnové výkyvy – jedná se o posílení koruny vůči euru. Dojde 

k navýšení ceny pro zahraniční odběratele, jelikož se výše kurzu 

promítne do ceny výrobku. 

 Inflace – výkyvy inflace způsobují nestabilní prostředí pro podnikání. 

Dle tabulky č. 3 došlo za posledních deset let k nemalým inflačním 

výkyvům. Firma si tak nemůže být při plánování jistá svými budoucími 

náklady a výnosy. Stává se tak opatrnější v rozhodování o investicích. 

 Nestabilní politické prostředí – nestabilita politického prostředí má 

negativní účinky.  Za posledních deset let se u moci v České republice 

vystřídalo šest vlád. To firmě ztěžuje možnost předvídat budoucí 

politické dění. 
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 Zpřísnění ekologických norem – díky neustále přibývajícím 

a zpřísňujícím se ekologickým normám dochází ke zvýšení nákladů. 

 Růst cen vstupů – zdražování vstupů zapříčiňuje zdražování produktů 

firmy.  

 Nekalost výběrových řízení – není bohužel žádnou výjimkou, že 

při výběrových řízení jsou užívány nekale praktiky. Společnost 

Medirol s.r.o. již byla svědkem tohoto jednání. Díky poctivému jednání 

však přišla o několik zakázek. 

 Snižování výdajů vlád – díky ekonomické recesi a vysoké zadluženosti 

zemí EU, dochází ke snižování výdajů jednotlivých vlád. To se promítne 

i do rozpočtů jednotlivých nemocnic a záchranných služeb, které 

nebudou mít prostředky na nákup nových transportních prostředků.  

 Vysoká konkurence a existence substitutů – dle výše uvedené tabulky 

č. 4 má firma několik významných konkurentů, kteří vyrábějí substituční 

produkty. V dnešní době jich ale existuje široká řada a firma tak musí 

o zákazníka bojovat. 

 

3.3.5 Shrnutí SWOT analýzy 

Ze SWOT analýzy vyplývá: 

 Analýza vnitřního prostředí firmy odhalila, že i přes mnoho silných stránek 

firma disponuje i několika slabými stránkami, které ji brání v dalším rozvoji. 

Mezi tyto slabé stránky patří především absence zastoupení v zemích 

s důležitými trhy v tomto oboru podnikání a neefektivní změnové řízení, které 

zapříčiňuje chyby ve výrobním procesu. 

 Analýza vnějšího prostředí odhalila, že na firmu působí několik příležitostí 

a hrozeb, které mohou ovlivnit její budoucí vývoj. Mezi nejvýznamnější 

příležitosti patří výhra výběrového řízení vypsané jihomoravskou záchrannou 

službou, rozšíření oboru podnikání či zvyšující se nezaměstnanost, která 

ovlivňuje kvalitu přijímaných zaměstnanců. Mezi nejvýznamnější hrozby patří 

naopak růst cen vstupů, nepříznivé konkurenční prostředí a nekalost výběrových 

řízení. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
 

V této části práce jsou uvedeny návrhy řešení pro firmu Medirol s.r.o., které by měly 

vést ke zlepšení stávající situace firmy. Návrhy vycházejí z jednotlivých analýz a jsou 

rozděleny do dvou kapitol. První kapitola se zabývá návrhy plynoucími ze SLEPTE 

analýzy a druhá kapitola se zabývá návrhy plynoucími ze SWOT analýzy.  

 

4.1 Návrhy plynoucí ze SLEPTE analýzy 

Ze SLEPTE analýzy vyplývá, že má firma problém najít zaměstnance na montážní 

dílnu. Potencionální uchazeči se o volném pracovním místě mohou dozvědět buď 

z inzerátu, který firma vystavila, anebo od současných zaměstnanců firmy. Žádný 

z dosavadních uchazečů o toto místo nebyl doposud vhodným kandidátem, jelikož 

žádný z nich nesplňoval požadavky, které firma klade na své zaměstnance. Zaučování 

nového zaměstnance na post montážníka je časově náročné a tato situace vysiluje 

zaměstnance, které je zaučují. Dosavadní způsob hledání zaměstnanců na toto pracovní 

místo je tedy evidentně neefektivní.  

Možným řešením je spolupráce s odbornými učilišti či středními průmyslovými školami 

v okolí firmy. Mladí lidé se daleko rychleji učí a firma má možnost si je vychovat. 

V nejbližším okolí firmy se nacházejí 2 odborná učiliště. Firma má tedy možnost je 

kontaktovat a konzultovat s vedením škol své požadavky. Škola by vytipovala 

potencionální studenty, kteří by tyto požadavky mohli splňovat a v případě zájmu 

vybraných studentů, by byla s nimi zahájena spolupráce. Studenti by chodili společně 

na pravidelné brigády do firmy, aby se zaučili a zjistili, jestli by jim toto zaměstnání 

vyhovovalo či ne. Jestli-že by škola vyžadovala po studentech praxi, je to pro ně 

i ideální příležitost jak splnit požadavky školy, naučit se něco nového, získat zkušenosti 

či se inspirovat nápady pro seminární práci. Zaměstnancům, kteří by tyto studenty 

zaučovali, to ušetří čas a vedení firmy bude mít na výběr z více kandidátů najednou. 

V průběhu brigády by se studenti rozhodli, jestli by chtěli ve firmě nadále pracovat. 

V případě zájmu další spolupráce by po skončení studia firma vybrala nejlepší 

kandidáty, kteří by se stali jejími zaměstnanci.  
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4.2 Návrhy plynoucí ze SWOT analýzy 

Ze SWOT analýzy vyplývá, že firma má několik slabých stránek, které by bylo možné 

odstranit. Níže jsou uvedeny návrhy, které tyto negativní síly do jisté míry eliminují. 

Jednou ze slabých stránek společnosti Medirol s.r.o. je špatná interní komunikace. Tok 

informací je neefektivní a často se důležité informace nedostanou ke všem osobám. 

Proto by firma měla zavést pravidelné porady, kterých by se účastnilo vedení firmy 

a administrativní pracovníci. Na poradách by se probraly skutečnosti, které uplynuly 

za celý týden a plán na dalších 7 dní. V dnešní době není překážkou díky technickému 

pokroku ani vzdálenost mezi Prahou, kde je sídlo společnosti, a Dolními Dubňany, kde 

se nachází provozovna. Z každé porady by se udělal zápis, který by se do druhého dne 

zveřejnil ne serveru společnosti. Tento zápis by sloužil převážně pro ty zaměstnance, 

kteří by se z důležitých důvodů nemohli porady účastnit.  

Mezi další slabou stránku, kterou by firma mohla odstranit, patří každoroční přetíženost 

zaměstnanců ke konci roku. V tomto období je nejvyšší počet zakázek, jelikož 

nemocnice a záchranné služby vědí, kolik jim zbývá peněz a kolik mohou ještě utratit. 

V případě, že by firma zavedla výše uvedenou spolupráci se středními průmyslovými 

školami či učilišti, mohla by část práce přenést na žáky, kteří by firmu pravidelně 

navštěvovali a pomohli by snížit ke konci roku kvantum práce stálým zaměstnancům.  

Firma by také měla prostřednictvím svým zaměstnanců rozšířit znalost cizích jazyků. 

Zaměstnanci jsou schopni komunikovat se zahraničními zákazníky pouze v anglickém 

jazyce. Nejméně ale dva zaměstnanci znají základy německého jazyka. Naskytuje 

se tedy možnost rozšířit jejich znalosti využitím jazykových kurzů. Bylo by také 

vhodné, aby si firma nechala přeložit webové stránky do dalších cizích jazyků. 

V současné době jsou k dispozici pouze v anglickém a finském jazyce. Jelikož firma 

vyváží velké množství výrobků do Polska, Německa, a Maďarska, stálo by za uvážení je 

přeložit i do těchto cizích jazyků. 

Firma by se také mohla zajímat o to, jak více využít stroje, kterými disponuje. Jedná 

se hlavně o svařovací rameno a CNC stroj. Tyto stroje jsou stavěny na velkou zátěž. 

Firma je ale využívá pouze 8 hodin denně. Firma by se tedy mohla poptat v odborném 

okolí, či někdo nemá zájem o využití těchto strojů. 
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5 Závěr 

Bakalářská práce se zabývala rozborem vybraných analýz společnosti Medirol s.r.o., 

která podniká v oboru zdravotnické techniky. Jejím cílem bylo navrhnout řešení, která 

by vedla k odstranění, či alespoň k eliminaci zjištěných nedostatků plynoucích 

z provedených analýz.  

Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První část se zaměřuje na teoretické 

poznatky, které popisují jednotlivé analýzy, ze kterých se vychází v následujících 

kapitolách. V druhé části jsou uvedeny základní údaje o firmě, se kterými je nutné 

se seznámit kvůli dokonalejšímu porozumění provedených analýz. V třetí části práce 

jsou analýzy aplikovány na vybranou společnost. První analýzou je SLEPTE analýza, 

která se zabývá vnějšími faktory působící na firmu. Poté následuje Porterův model pěti 

konkurenčních sil, který analyzuje konkurenční prostředí firmy. Na závěr je provedena 

SWOT analýza, která popisuje silné a slabé stránky firmy, tak její příležitosti a hrozby. 

V poslední části práce jsou uvedeny návrhy, kterými by se firma mohla inspirovat 

v případě, že by chtěla zjištěné nedostatky odstranit či eliminovat.  

Společnosti bylo navrhnuto, aby se pokusila o spolupráci s odbornými učilišti 

či středními průmyslovými školami v jejím okolí. Získala by tak možnost si vychovat 

nové potencionální zaměstnance na post montážníka. Dále by žáci mohli poskytnout 

pracovní výpomoc ke konci kalendářního roku, kdy je největší objem zakázek. 

Pro zlepšení komunikace se zahraničními zákazníky, by si administrativní pracovnicí 

měli rozšířit znalost cizích jazyků pravidelnými návštěvami jazykových kurzů. Dále 

by si firma měla nechat přeložit webové stránky do více cizích jazyků, aby měli 

zákazníci pohodlnější přístup k informacím. Firma má také problém s interní 

komunikací. Proto by měla zavést pravidelné porady, které by eliminovaly nedostatky 

v toku informací. 

Pro efektivnější využití strojů, které jsou stavěny na větší zátěž, než na kterou jsou 

využívány, by se firma měla poohlédnout po příležitosti, jak jejich provoz zintenzivnit.  

Uvedený cíl bakalářské práce (navrhnout řešení, vycházející z provedených analýz, 

která zlepší situaci společnosti Medirol s.r.o.) byl splněn. 
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