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1. ÚVOD 

 

 V dnešní době, rozvinuté trţní ekonomie, uţ nestačí, aby firma uměla vyrábět kvalitní 

výrobek, ale musí ho umět i prodat a k tomu potřebuje mimo jiné dokonale znát svoje trţní 

prostředí a provádět důslednou analýzu přímých a nepřímých konkurentů, konkurentů 

stávajících, ale i těch, kteří by se mohli objevit v budoucnu. Neboť jedině tak se dokáţe 

prosadit mezi silnou konkurencí společností, které se pohybují na stejném trhu.   

 Tématem mé bakalářské práci je analýza konkurence společnosti Bersi na českém 

trhu. Tuto firmu jsem si vybrala především proto, ţe se pohybuje na atraktivním trhu 

s potravinami, konkrétně s extrudovanými výrobky, který v České republice prochází 

v posledních letech řadou významných změn a firmy pohybující se na tomto trhu musí měnit 

svoje strategie, aby dokázali uspokojit svého zákazníka a obstáli na trhu.  

 Hlavním cílem této práce bude poznání svých konkurentů, jejich produkt, výkony 

jejich sluţeb a jejich prodejní metody. Resp. zjistit, proč a v čem společnosti Bersi nejvíce 

konkurují. To by mělo umoţnit, uvědomit si, jaká je moţnost přesunout firmu do jiné 

strategické skupiny a identifikovat strategické příleţitosti a pravděpodobné změny na trhu.  

 K nalezení souvislosti mezi podnikem a jeho okolím bude pouţita Strategická analýza, 

kde bude provedena identifikace a analýza vnějších faktorů působících na podnik. Strategická 

analýza zahrnuje situační analýzu, analýzu makrookolí, mikrookolí i interní analýzu firmy. 

Popisu těmto metodám bude věnována část v teoretické kapitole, následně budou pouţity i 

v praktické části, pomocí nichţ budou zjištěny trendy a hybné síly, které v odvětví působí a 

základním způsobem ovlivňují činnosti podniku.  

  V praktické části však budu nejdříve popsána charakteristika společnosti Bersi, která 

bude zahrnovat její popis, portfolio, organizační strukturu, nabízené produkty a ekonomickou 

charakteristiku. Pro firmu je důleţité zjištění, jak si stojí na trhu v rámci svého konkurenčního 

úsilí. V praktické části proto bude dále analyzována konkurence podle předem zvolených 

kritérií. Je proto nesmírně důleţité vyčlenit hlavní konkurenty a provést jejich srovnání.   

 Cílem celé bakalářské práce je zjistit hlavní konkurenty mnou vybrané společnosti a 

dále navrhnout a doporučit strategii, pomocí ni firma dosáhne konkurenční výhody 

v budoucnu. Zájmem bude také identifikovat její přednosti a slabiny v prostředí konkurence, 

aby podnik byl připraven a včas mohl reagovat na nástup konkurence. Na závěr budou 

definována konkurenční data o silných a slabých stránkách konkurence a vyhodnoceny 

konkurenční výhody společnosti Bersi.  
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2. STRATEGICKÁ ANALÝZA 

 

Základem pro formulování strategie podniku vedoucí k dosaţení konkurenční výhody 

je nalezení souvislostí mezi podnikem a jeho okolím. Proces formulace strategie je sloţitý 

proces, který vyţaduje systematický přístup pro identifikaci a analýzu vnějších faktorů 

působících na podnik a jejich konfrontaci se zdroji a schopnostmi podniku. Nejvýznamnějším 

úkolem strategie je připravit podnik na všechny situace, které s velkou pravděpodobností 

mohou v budoucnu nastat. K tomu je nezbytná strategická předvídavost zaloţená na tvořivém 

přístupu strategického myšlení.  

Východiska pro formulaci strategie vyplývají z výsledků strategické analýzy. 

Strategická analýza obsahuje různé analytické techniky vyuţívané i pro identifikaci vztahů 

mezi okolím podniku, zahrnujícím makrookolí, odvětví, konkurenční síly, trh, konkurenty, a 

zdrojovým potenciálem podniku.  

Cílem strategické analýzy je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny relevantní 

faktory, o nichţ lze předpokládat, ţe budou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategie 

podniku. Velmi důleţité je posoudit vzájemné vztahy, které mezi faktory existují.  

Strategická analýza zahrnuje situační analýzu, analýzu makrookolí, mikrookolí i 

interní analýzu firmy. K analýze makrookolí můţeme vyuţít např. PEST analýzu, k analýze 

mikrookolí např. Porterův model pěti sil a k interní analýze silných a slabých stránek firmy 

můţeme pouţít například benchmarking. Shrnutí analýzy vnějšího a vnitřního prostředí se 

provádí pomocí SWOT analýzy (Sedláčková a Buchta, 2006). 

 

2.1. Situační analýza  

Situační analýza je všeobecná metoda zkoumání jednotlivých sloţek a vlastností 

vnějšího prostředí, ve kterém firma podniká, případně které na ni nějakým způsobem působí, 

ovlivňuje její činnost, a zkoumání vnitřního prostředí firmy. 

Smyslem provádění situační analýzy je nalezení správného poměru mezi příleţitostmi, 

jeţ přicházejí v úvahu ve vnějším prostředí a jsou výhodné pro firmu. 

Význam strategické situační analýzy roste se zvyšující se neurčitostí. Musí proto 

poskytovat všechny podstatné, relevantní informace ovlivňující fungování podniku. Správně a 

důkladně provedená strategická analýza je předpokladem kvality celého strategického 

procesu. Budou-li totiţ její závěry povrchní, nepřesné či jinak zkreslené, budou přijatá 

strategická opatření orientována jiným směrem, neţ by bylo ţádoucí (Dedouchová, 2001). 
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Obrázek 2.1 - Situační analýza 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

2.2. Vnější prostředí podniku 

Díváme-li se na organizaci jako na uzavřený systém, zajímá nás, jaké vnitřní procesy 

se v ní odehrávají. Při pohledu na organizaci jako na otevřený systém pro změnu sledujeme, 

jak její činnost ovlivňují vnější vlivy. Věčným pokušením manaţerů je věnovat se 

operativnímu řízení vnitřních procesů natolik intenzivně, ţe mu dávají všechen svůj čas a na 

analýzu vnějších vlivů jim jiţ ţádný nezbývá.  

Z konceptu otevřeného systému vyplývá, ţe na organizace i jednotlivce můţe působit 

potenciálně neomezené mnoţství jiných organizací a jednotlivců. Toto působení pro ně můţe 

představovat potenciální přínos, ohroţení nebo obojí. Pokud manaţeři nedokáţou tyto vlivy 

kontrolovat nebo nejsou schopni dostatečně včas identifikovat nejvýznamnější subjekty 

„vnějšího světa“, potom se můţe stát, ţe organizace nebude mít dost času reagovat na nástup 

konkurence a ztratí tak svojí trţní pozici (Ward, 1998). 

 

2.2.1. Makroprostředí 

Makroprostředí představuje celkový politický, ekonomický, sociální a technologický 

rámec, v němţ se podnik pohybuje. Takové vlivy, jako je politická stabilita, míra inflace, 

dovozní omezení týkající se surovin, demografický pohyb populace v dané oblasti či 

revoluční technologické inovace, mohou významně působit na efektivnost podniku a na jeho 

úspěšnost. Rozdílná úroveň schopnosti jednotlivých podniků vyrovnat se s těmito vlivy, 

aktivně na ně reagovat, často představuje zcela zásadní faktor ovlivňující úspěšnost podniku.  

Situační analýza 

Hodnocení firmy 

analýza zdrojů a schopností 
firmy s cílem odhalení silných 
a slabých stránek a určení 
kompetencí 

Hodnocení faktorů prostředí 

monitorování prostředí firmy s 
cílem odhalení příleţitostí a 
hrozeb, kterým firma čelí 
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Makrookolí zahrnuje vlivy a podmínky, jeţ vznikají mimo podnik a obvykle bez 

ohledu na jeho konkrétní chování. Podnik zde prakticky nemá bezprostřední moţnost aktivně 

stav tohoto okolí ovlivňovat, můţe však svým rozhodováním na ně aktivně reagovat, připravit 

se na určité alternativy, a tím ovlivnit nebo změnit směr svého vývoje. 

Schopnost pochopit změny v prostředí je velmi významná, protoţe vnímané změny 

vlivů prostředí signalizují potenciální potřebu změn strategie. Upozorňují na příleţitosti a 

varují před riziky. Rozsah, v jakém je podnik úspěšný, při vnímaní změny či přizpůsobování 

se změně, bude záviset do značné míry na jeho flexibilitě a vnímavosti, coţ je v těsné 

závislosti na kvalitě managementu podniku, na jeho kultuře, podnikové kultuře, organizační 

struktuře a celkovém klimatu podniku (Sedláčková a Buchta, 2006). 

 

2.2.2. Mikroprostředí 

Mikroekonomie konkurenci obvykle definuje jako rivalitu mezi prodejci nebo 

kupujícími stejného zboţí, tedy jako konkurenci napříč trhem. Znamená to střetávání nabídky 

a poptávky. Avšak konkurence z mikroekonomického pohledu má řadu dalších forem a 

projevů. Někdy si konkurenti konkurují cenou, jinde pomocí reklamy atd., coţ je způsobeno 

trţními okolnostmi (Sedláčková a Buchta, 2006). 

Nejprve je nutné analyzovat samotné odvětví. Při analýze odvětví se sledují jeho 

základní charakteristiky, tj. velikost trhu, fáze ţivotního cyklu, nároky na kapitál, vstupní a 

výstupní bariéry. Do mikroprostředí lze zařadit partnery (dodavatele, odběratele, finanční 

instituce, pojišťovny), dopravce, zákazníky, konkurenci a veřejnost.  

 

Vertikální marketingové mikroprostředí zahrnují  

 dodavatelé; 

 firma; 

 obchodníci; 

 zákazníci. 
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Horizontální marketingové mikroprostředí tvoří 

 konkurence; 

 firma; 

 veřejnost. 

 

Cílem analýzy mikroprostředí je identifikovat základní hybné síly, které v odvětví 

působí a základním způsobem ovlivňují činnosti podniku. Pro firmu je důleţité zjištění, jak si 

stojí na trhu v rámci svého konkurenčního úsilí. 

 Analýza konkurence můţe zahrnovat kritéria, jako jsou např. finanční zdroje, 

strategické cíle, celkové disponibilní zdroje, výše zisku, trţní obrat, marketingová koncepce, 

trţní pozice, trţní podíl, zákazníci, podíl na oblibě produktů u zákazníků, obory podnikání, 

výrobní kapacity, technologická úroveň, inovační schopnost a mnoho dalších.  

Doporučuje provést analýzu kaţdého z jejich hlavních konkurentů, identifikovat jeho 

silné a slabé stránky, ty porovnat s vlastními silnými a slabými stránkami a tak určit své 

vlastní přednosti a slabiny ve vztahu k jednotlivým konkurentům (Jakubíková, 2008). 

 

2.3. Metody analýzy vnějšího prostředí 

 

Makroprostředí zahrnuje faktory, které jsou firmou velmi obtíţně kontrolovatelné. 

Jsou to faktory politicko-právní, ekonomické, sociální, kulturní, technické, technologické a 

ekologické. Pro analýzu makroprostředí se nejvíce vyuţívá analýza PEST. Výsledky této 

analýzy jsou podkladem pro vytvoření návrhů a opatření plánované strategie. 

Mikroprostředí tvoří zákazníci, dodavatelé, odběratelé, konkurence, další firmy a 

organizace. Rovněţ zde je nutno analyzovat jednotlivé komponenty mikroprostředí, neboť 

výrazně ovlivňují činnost firmy. Na rozdíl od faktorů makroprostředí, jsou faktory 

mikroprostředí ve větší míře firmou ovlivnitelné. Z výsledků analýz vnějšího prostředí určuje 

firma příleţitosti a hrozby (Zamazalová, 2010). 
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2.3.1. Metody makroprostředí 

 

Analýza vlivů makroprostředí se zabývá faktory, které na podnik působí na makro 

úrovni. K tomu účelu pouţívá dvě metody – PEST analýzu a metodu 4C. První se zabývá 

analýzou politických, ekonomických, sociokulturních a technologických vlivů 

makroprostředí. Její výsledky se promítají do dalších částí strategické analýzy. 

Metoda 4C je zaměřena na analýzu faktorů globalizace. Hlavním cílem uvedených 

metod je podnítit vrcholové manaţery, aby se zabývali širšími, často relativně vzdálenými 

faktory a jejich vzájemnými souvislostmi, a tím se stali vnímavějšími k hrozbám a 

příleţitostem vznikajícím v okolí podniku (Sedláčková a Buchta, 2006). 

 

Metoda 4C 

 Jak vysvětluje ve své knize Vochozka a Mulač (2012, str. 344), „Metoda „4C“ je 

zaměřena na analýzu faktorů globalizace. Cílem této metody je podnítit manažery, aby se 

zabývali širšími souvislostmi, často relativně vzdálenými faktory a jejich vzájemnými 

propojením. Takovíto manažeři budou nejen vnímavější k hrozbám a příležitostem, ale budou 

je i snáze identifikovat. Proto společnost, která působí globálně, musí brát v úvahu specifické 

lokální podmínky v regionech.“ 

 

Obrázek 2.2 - Model „4C“ 

 

Zdroj: Sedláčková a Buchta (2006, str. 25). 

 

 Tento model dělí relevantní faktory pro rozhodování o globální expanzi do čtyř 

základních skupin. Kaţdá z těchto obsahuje několik faktorů, kterými je třeba se při volbě 

strategie globální expanze zabývat.  
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PEST analýza  

 Analýzy makroprostředí se zaměřuje na hodnocení jednotlivých vlivů tohoto prostředí. 

Podle počátečních písmen vlivů politických, ekonomických, sociálních a technologických 

nazýváme analýzu PEST. Přeskupením písmen a přidáním dalších vlivů vznikají variace jako 

PESTE(L), SLEPT(E), STEEP(LED) apod. Smyslem analýzy je zjišťovat jak statická data, 

tak především trendy, ke kterým dochází a z nichţ lze usuzovat na budoucí vývoj. Při kaţdé 

analýze makroprostředí musíme pamatovat také na vlivy překračující hranici států. V rámci 

analýzy vlivů je snahou především identifikace všech vlivů působících na podnikání firmy na 

určitém trhu, jejich zhodnocení a výběr významných vlivů, odhad trendů a intenzity působení 

vlivů, posouzení časového horizontu. Analytické postupy se proto ve firmě značí většinou 

analýzou globálního makroprostředí. Patří tam vlivy základních geopolitických, 

vědeckotechnických, hospodářských a kulturních dohod ve světě, vliv různých regionálních 

seskupení a nadnárodních organizací, korporací, firem a mezinárodních sdruţení (Kozel, 

Mynarova a Svobodova, 2011). 

 

Cílem analýzy PEST není vypracovat vyčerpávající seznam těchto faktorů, neboť 

vlivy, které jsou velmi důleţité pro jeden podnik, nemusí mít velkou váhu pro druhý. Důleţité 

je rozpoznat a odlišit faktory významné právě pro určitý podnik. Význam analýzy 

makroprostředí stoupá zejména v souvislosti s velikostí podniku a jeho rozvojovými 

ambicemi (Sedláčková a Buchta, 2006). 

 

Následující tabulka ukazuje příklady faktorů, které se sledují v rámci PEST analýzy a mohou 

mít vliv na podnikání. 

 

Tabulka 2.1- Příklady faktorů sledovaných v rámci PEST analýzy 

Politické/Právní Ekonomické Sociální Technologické 

Legislativa regulující 

podnikání 

HDP, ekonomický růst 

(obecný či určitého 

odvětví), výdaje 

spotřebitelů 

Rozdělení příjmů 
Vládní výdaje na 

výzkum 

Legislativa určující 

zdanění (podniků, 

jednotlivců) 

Monetární politika 

(úrokové sazby) 

Demografické faktory 

(např. věková struktura 

obyvatelstva, pohlaví, 

velikost rodiny, 

povolání, stárnutí 

obyvatelstva) 

Zaměření průmyslu na 

zlepšení technologií 
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Předpisy pro 

mezinárodní obchod 
Vládní výdaje Pracovní mobilita 

Nové objevy, patenty, 

vývoj nových 

technologií 

Ochrana spotřebitelů 

Politika 

nezaměstnanosti 

(minimální mzda, 

výhody v 

nezaměstnanosti) 

Změny ţivotního stylu 

(práce z domova, více 

volného času) 

Míra technologického 

opotřebení 

Pracovní právo 
Zdanění (vliv na příjem 

spotřebitelů, na spoření) 

Postoje k práci a 

volnému času 

Spotřeba energie a 

náklady na energii 

Předpisy a regulace 

upravující konkurenční 

prostředí, monopoly 

Měnové kurzy (vliv na 

poptávku zahraničních 

zákazníků, vliv na 

náklady importovaného 

zboţí) 

Vzdělání 

Vliv změn v 

informačních 

technologiích 

Vládní rozhodnutí, 

ustanovení, nařízení 

Inflace (vliv na náklady 

a prodejní ceny) 
Móda a záliby, koníčky 

Internet, satelitní 

komunikace 

Předpisy Evropské unie, 

jiné mezinárodní právo 

či nařízení 

  

Kulturní faktory mající 

vliv na způsob uţití 

výrobku 

  

Předpisy na ochranu 

ochranných známek, 

patentů 

  Regionální rozdíly   

Zdroj: Blaţková (2007, str. 53). 

 

Politické a legislativní faktory 

Politické a legislativní faktory, jako je stabilita zahraniční a národní politické situace, 

členství země v EU apod., představují pro podniky významné příleţitosti, ale současně 

i ohroţení. Politická omezení se dotýkají kaţdého podniku prostřednictvím zákonů, 

protimonopolních zákonů, regulace exportu a importu, cenové politiky, ochrany 

ţivotní prostředí a mnoha dalších činností zaměřených na ochranu lidí, ať jiţ v roli 

zaměstnanců či spotřebitelů, ochrany ţivotního prostředí, ochrany domácích 

podnikatelských subjektů. Existence řady zákonů, právních norem a vyhlášek nejen 

vymezuje prostor pro podnikání, ale upravuje i samo podnikání a můţe významně 

ovlivnit rozhodování o budoucnosti podniku.  

 

 Vzhledem k zaměření výzkumu analýzy konkurence, v této bakalářské práci, bude 

především zaměřeno právě na faktory z PEST analýzy, které nejvíce ovlivňuji společnost 

Bersi. Z politických a legislativních faktorů budou v kapitole 5.1.1. podrobně popsány tyto 

faktory, legislativa přídatných látek, legislativa opatření obsahu lepku a export a import 

zákony, které budou následně aplikovány na vybranou společnosti Bersi.  
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Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory vyplývají z ekonomické podstaty a jsou charakterizována stavem 

ekonomiky. Podnik je při svém rozhodování významně ovlivněn vývojem 

makroekonomickýh trendů. Základními indikátory stavu makroekonomického okolí, 

které mají bezprostřední vliv na plnění základních cílů kaţdého podniku, jsou míra 

ekonomického růstu, úroková míra, míra inflace, daňová politika a směnný kurz. Míra 

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

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

Ekonomický růst vede ke zvýšení spotřeby, zvyšuje příleţitosti na trhu a opačně. 

Podobně úroveň úrokové míry působí na celkovou výnosnost podniku a ovlivňuje 

skladbu pouţitých finančních prostředků a tím, ţe určuje cenu kapitálu, významně 

ovlivňuje investiční aktivitu podniku.  

 

Vzhledem k zaměření výzkumu analýzy konkurence, v této bakalářské práci, bude především 

zaměřeno právě na faktory z PEST analýzy, které nejvíce ovlivňuji společnost Bersi. 

Z ekonomických faktorů bude v kapitole 5.1.1. zkoumaná výše důchodů, nezaměstnanost a 

daňová problematika. 

 

Sociální a demografické faktory 

Sociální a demografické faktory odráţejí vlivy spojené s postoji a ţivotem 

obyvatelstva a jeho strukturu. Postoje obyvatelstva k ţivotnímu prostředí naznačují, ţe 

i tato oblast se pro podniky stává důleţitým faktorem ovlivňujícím jejich rozhodování. 

Podniky jsou nuceny měnit své výrobky, technologické postupy, zajistit likvidaci 

pouţitých produktů apod. Poznání trendů v této oblasti jednoznačně vede k získání 

předstihu před konkurenty v boji o zákazníky.  

 

 Vzhledem k zaměření výzkumu analýzy konkurence, v této bakalářské práci, bude ze 

sociálních a demografických faktorů zaměřeno na životní úroveň a trendy zdravé výživy, 

které budou podrobněji popsány v kapitole 5.1.1. 
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Technologické faktory 

K tomu, aby se podnik vyhnul zaostalosti a prokazoval aktivní inovační činnost, musí 

být informován o technických a technologických změnách, které v okolí probíhají. 

Změny v této oblasti mohou náhle a velmi dramaticky ovlivnit okolí, v němţ se 

podnik pohybuje. Předvídavost vývoje směrů technického rozvoje se můţe stát 

významným činitelem úspěšnosti podniku.  

 

Vzhledem k zaměření výzkumu analýzy konkurence, v této bakalářské práci, bude u 

technologických faktorů posuzována pouze technologie.   

 

Analýza politických, ekonomických, sociokulturních a technologických faktorů je 

uţitečná především ve čtyřech hlavních směrech 

 uvedené faktory mohou být vyuţity jako určitý přehled potenciálních vlivů; 

 mohou slouţit k vytipování malého počtu klíčových vlivů, které pak budou 

podrobeny důkladné analýze; 

 při identifikaci sil vyvolávajících změny s dlouhodobým časovým horizontem a  

 při určení různých externích vlivů na podnik v minulosti nebo pravděpodobných 

vlivů v budoucnosti (Sedláčková a Buchta, 2006). 

 

2.3.2. Metody mikroprostředí 

Analýza mikroprostředí zahrnuje analýzu odvětví s důrazem na konkurenční prostředí. 

Cílem této analýzy je identifikovat síly a faktory, které činí odvětví více či méně atraktivním. 

Analýzy vychází ze základních charakteristik odvětví. Vývoj a trendy v odvětví mají často na 

různé podniky v daném odvětví odlišný dopad. Významnou součástí analýzy mikroprostředí 

je analýza konkurenčních sil, která navazuje na analýzu odvětví, přičemţ do popředí zájmu se 

dostávají konkurenční síly.  

Tradičním přístupem je Porterův model pěti sil, zaměřený na identifikaci vlivů 

působících na výnosnost odvětví. Model pěti sil je doplněn nákladovým řetězem odvětví, jenţ 

ukazuje, které podniky jsou v dobré pozici pro konkurenci cenou a které z nich jsou naopak 

zranitelné při případném cenovém útoku (Sedláčková a Buchta, 2006). 
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3. VYMEZENÍ ANALÝZY KONKURENCE 

 

 Jak tvrdí Kotler (2007, str. 568), „K tomu, aby firma mohla efektivně naplánovat své 

konkurenční strategie, potřebuje zjistit o své konkurenci všechno, co lze. Neustále musí 

srovnávat své produkty, ceny, distribuční kanály a způsoby komunikace se svými nejbližšími 

konkurenty. Tak může najít možné oblasti konkurenčních výhod a nevýhod. Může zahájit 

účinnější marketingové kampaně proti konkurenci a připravit si silnější obranu proti jednání 

konkurence.“ 

 

 Analýza konkurentů je důleţitou částí plánovacího procesu. Firma identifikuje své 

přímé konkurenty, ale také nepřímé a potenciální konkurenty. Některé firmy si myslí, ţe 

sledovat konkurenci není potřeba, jiné firmy to naopak se sledováním konkurentů a jejich akcí 

přehánějí. Zbylá část firem má dobrý přehled o konkurentech.  

 

 Analýza konkurentů slouží firmě  

 k pochopení jejích konkurenčních výhod či nevýhod oproti konkurentům; 

 k pochopení minulých, současných a především budoucích strategií konkurentů, 

marketingových rozhodnutí konkurentů v budoucnu; 

 k definici takových strategií, pomocí nichţ firma dosáhne konkurenční výhody 

v budoucnu; 

 k předpovědi návratnosti, která se očekává z budoucích investic; 

 ke zvýšení povědomí o příleţitostech a hrozbách. 

 

 Aby se společnost vyhnula zaslepenosti, je třeba uvaţovat i o budoucích konkurentech 

dodávajících výrobky či sluţby, které zákazníci povaţují za substituční výrobky či sluţby, a o 

dodavatelích výrobků a sluţeb na trzích, které jsme definovali jako naše potenciální trhy 

(Blaţková, 2007). 
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Obrázek 3.1 - Postup analýzy konkurence 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.1. Charakteristiky konkurence 

Konkurence je vztah dvou a více subjektů. Konkurent, aby vůbec mohl vstoupit do 

konkurenčního vztahu, musí však splňovat minimálně dva předpoklady. Podnik musí 

disponovat konkurenčním potenciálem, aby mohl být konkurenční, a dále musí disponovat 

specifickým potenciálem, tedy mít „konkurenční“ zájem (Mikoláš, 2005).  

3.1.1. Úrovně konkurence 

1. Konkurence variant výrobku 

 Dodavatelé dodávají celou řadu různých variant výrobků, 

 koncipovaných pro různé zákaznické segmenty. Jedná se pak o zvláštní 

 případ vnitřní konkurence, kdy jednotlivé druhy výrobků jedné firmy 

 jsou si navzájem konkurenty.  

2.  Konkurence značek 

 Toto je základní forma konkurence, zajištěná moţností výběru 

 zákazníka mezi obdobnými výrobky různých výrobců, které uspokojují 

 potřeby zákazníka stejným nebo podobným způsobem. 

3. Konkurence různých technologií, uspokojujících stejnou potřebu zákazníka 

odlišným způsobem 

 Zde jsou jako vzájemní konkurenti chápáni všichni dodavatelé, jejichţ 

 výrobky je moţno navzájem zaměňovat, přičemţ potřeba zákazníka 

 bude uspokojena ve stejném rozsahu.  

4.  Konkurence průmyslových odvětví 

 Všichni dodavatelé z určitého oboru z určitého oboru jsou chápáni jako 

 konkurenti.  

Aplikace 
vybraných 

metod 

Výběr 
konkurence 

Srovnání 
vybraných 

metod 

Zhodnocení 
a 

doporučení  
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5.  Rozpočtová konkurence 

 Toto je nejvyšší úroveň konkurence, kdy všechny firmy bojují o podíl 

 na rozpočtech všech zákazníků.  

3.2. Strategie a konkurenční výhoda 

Jedním z hlavních důvodů, proč je proces strategie řízení tak důleţitý, je skutečnost, ţe 

pomáhá podniku identifikovat, vybudovat a udrţet si konkurenční výhodu, která je nezbytně 

nutná pro zajištění prosperity, zejména s ohledem na působení konkurenčních tlaků a sil. 

Podstatou strategie je získání náskoku a jeho následné udrţení, to znamená vytvoření a 

udrţení konkurenční výhody. Strategie usiluje o to, aby se podnik od svých konkurentů něčím 

odlišil. Nestačí, kdyţ jen bude dělat lépe to, co dělá, je třeba, aby to co dělá, dělal jinak. 

Získání a udrţení konkurenční výhody je podstatou dosaţení úspěchu. Jestliţe podnik dělá 

nebo vlastní něco, co je obtíţně dosaţitelné, nebo dokonce nedosaţitelné pro konkurenty, je 

tato skutečnost základem konkurenční výhody a z toho plynoucích výnosů (Sedláčková a 

Buchta, 2006). 

 

3.3. Srovnání konkurentů  

Prvním krokem v procesu porozumění pozici společnosti je jejich přezkoumání vůči 

jejím konkurentům. Stejně tak je důleţité, abychom důkladně analyzovali konkurenty 

samotné. Důkladné poznání konkurentů je velmi cenné. Často se však podceňuje nebo bývá 

povrchní a nedostatečné (Šuleř, 2003).  

 

Při analýze konkurentů by si manaţeři měli v prvé řadě udělat o konkurentech 

následující přehled 

 základní informace - sídlo, právní forma, počet zaměstnanců, obrat, objem výroby, 

sortiment, způsob distribuce; 

 podíl na trhu v %; 

 strategické cíle konkurenta; 

 současná strategie - základní konkurenční strategie, strategický záměr; 

 rozsah konkurenčního boje - geografický, segmenty trhu, výrobkové řady; 

 hlavní konkurenční výhoda a ostatní silné stránky; 

 slabé stránky a zranitelnost - vliv hlavních trendů prostředí, schopnost reakce a 

změny. 
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Jednotliví konkurenti jsou při analýze konkurenčního postavení hodnoceni podle toho, 

nakolik splňují jejich poţadavky, přičemţ je jednotlivým kritickým faktorům úspěchu 

přiřazena odpovídající váha (Šuleř, 2003). 

 

3.4. Porterova analýza konkurenčních sil 

Významnou charakteristiku odvětví jsou konkurenční síly, které v daném odvětví 

působí. K řešení tohoto problému přispěl významně M. Porter modelem pěti sil, který je ve 

své podstatě nástrojem zkoumání konkurenčního prostředí. Cílem modelu je umoţnit jasně 

pochopit síly, které v tomto prostředí působí, a identifikovat, které z nich mají pro firmu 

z hlediska jejího budoucího vývoje největší význam a které mohou být strategickými 

rozhodnutími managementu ovlivněny.  

Pro firmu, která chce dosáhnout úspěchu, je nezbytné rozpoznat tyto síly, vyrovnat se 

s nimi, reagovat na ně, a pokud je to jen trochu moţné změnit jejich působení ve svůj 

prospěch (Grasseová Monika a kolektiv, 2010). 

 

Konkurence na trhu v  daném odvětví je funkcí pěti konkurenčních sil, které vyplývají 

 z rivality mezi konkurenčními firmami 

 Odvětví není přitaţlivé v případě, ţe na něm jiţ působí velké mnoţství 

silných konkurentů. Rivalita v odvětví se zvyšuje, pokud dané odvětví stagnuje 

nebo se zmenšuje, jelikoţ podniky mohou získat vyšší podíl na trhu jedině na 

úkor konkurentů.  

 Dalším faktorem působícím na rivalitu v odvětví jsou vysoké fixní 

náklady, jelikoţ firmy jsou pod velkým tlakem, aby naplňovaly své kapacity i 

pokud by měly sníţit ceny. To můţe vést k cenovým válkám.  

 Mezi faktory, které zhoršují rivalitu, patří také velký zájem konkurentů 

setrvat na trhu, jejich vysoký počet a malé rozdíly mezi produkty. Musíme si 

odpovědět na otázku: Jak lze zlepšit naši pozici vůči konkurentům.  

 

 z hrozby substitučních výrobků firem v jiných odvětvích 

 Odvětví je neatraktivní v případě, ţe existuje reálná nebo potenciální 

hrozba zastupitelnosti výrobků. Substituty limitují potenciální ceny a zisk na 

trhu. Podnik se pak musí zaměřit na sledování vývoje cen u substitutů. 

V případě, ţe dojde ke zlepšení technologií pro výrobu substitučních výrobků, 

ceny a zisk na trhu klesnou.  
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 z hrozby vstupu nových konkurentů do odvětví 

 Ohroţení ze strany nových konkurentů závisí především na vstupních 

bariérách do daného odvětví, coţ je nejčastěji spjato s existencí a působením 

některého z následujících šesti faktorů: úspory z rozsahu, kapitálová náročnost 

vstupu, přístup k distribučním kanálům, očekávaná reakce zavedených firem, 

legislativa a vládní zásahy, diferenciace výrobků.  

 Z hlediska ziskovosti odvětví je nejatraktivnější trh, jehoţ vstupní 

bariéry jsou vysoké a výstupní nízké, jelikoţ jen málo podniků můţe do 

odvětví vstoupit a neúspěšné firmy mohou trh bez problémů opustit.  

 

 z vyjednávací pozice dodavatelů klíčových vstupů 

 Odvětví je neatraktivní v případě, ţe dodavatelské firmy mohou 

zvyšovat ceny či sniţovat kvalitu a kvantitu dodávek. Síla dodavatelů roste 

s jejich koncentrací v případě, ţe dodavatelé poskytují jedinečné výrobky, 

jestliţe dodávaný výrobek tvoří zásadní vstup odběratele, pokud se dodavatelé 

mohou integrovat. Nejlepší obranou je budování vztahů s dodavatelem a 

dalších dodavatelských zdrojů.  

 

 z vyjednávací pozice kupujících 

 Trh není přitaţlivý, jestliţe zákazníci mají velkou nebo rostoucí moc při 

vyjednávání. V tomto případě se zákazníci snaţí sniţovat ceny, vyţadují lepší 

kvalitu a více sluţeb, staví konkurenty proto sobě, čímţ se sniţuje zisk 

prodávajícího.  

 Síla zákazníků se zvyšuje, jestliţe jsou organizováni a jestliţe výrobek 

pro ně tvoří výraznou část jejich nákladů, jestliţe výrobky nejsou 

diferencované, dále pak pokud jsou náklady spojené se změnou nakupovaného 

výrobku pro zákazníka nízké a v neposlední řadě pokud je zákazník vzhledem 

ke svým nízkým ziskům citlivý na cenu.  

 

Je potřeba vzít ovšem v úvahu, ţe v jednotlivých odvětvích nebudou mít všechny 

z těchto pěti faktorů stejnou důleţitost. Kaţdé odvětví je jedinečné a má svou vlastní 

strukturu. Systémový rámec pěti faktorů umoţňuje podniku, aby pronikl do struktury daného 

odvětví a přesně určil faktory, které jsou pro konkurenci v tomto odvětví rozhodující 

(Grasseová Monika a kolektiv, 2010).  
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Obrázek 3.2 - Porterova analýzy konkurenčních sil 

 
Zdroj: Kozel a kolektiv (2006, str. 30). 

 

3.5. Analýza konkurence 

Analýza konkurence zkoumá podíl na trhu v úrovni distribuce vybrané značky a 

konkurenčních značek, změny tohoto podílu, porovnání image značky s konkurenčními 

značkami. Je samozřejmostí znát své konkurenty, jejich produkt, výkony jejich sluţeb či 

jejich prodejní metody.  

Pro marketingový úspěch na definovaném relevantním trhu je rozhodující uspokojit 

potřeby spotřebitelů lépe, neţ to dělá konkurence. Konkurenční analýza se musí zabývat 

srovnáním naší pozice vzhledem k relativní konkurenci.  

Cílem analýzy konkurence je vytvořit informační bázi, abychom mohli předvídat akce 

konkurence. Analýza konkurence zahrnuje analýzu všech informací o konkurenčním podniku, 

které jsou důleţité pro vlastní rozhodování v rámci strategického plánování.  

V rámci konkurenční analýzy musí být definována relevantní konkurenční data o 

silných a slabých stránkách konkurence. Nejen poznatky o nejsilnějších konkurentech, ale 

také o konkurentech malých a slabých. K praktickému vyuţití konkurenční analýzy je 

vyvinuta řada postupů a pomůcek, které mohou být pro specifické případy konkretizace dobře 

vyuţity (Zamazalová, 2010). 

Analýzy konkurence se zaměřuje na poznání našich hlavních konkurentů a jejich 

srovnání s naší firmou. Výsledkem analýzy konkurence tedy je určení naší konkurenční 

pozice na trhu a ohodnocení správnosti vlastních strategických záměrů (Šuleř, 2003).  
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3.5.1. Základní kroky analýzy konkurence 

 Analýza konkurence se nejdříve zaměřuje na identifikování současných a 

potencionálních konkurentů. Následně jsou analyzovány jejich budoucí síle, představy o sobě 

samém, o konkurentech a o odvětví, dále nákladové postavení konkurentů a současný a 

předpokládaný styl uplatňování konkurenční strategie. Na základě toho se vypracuje 

konkurenční profil nejbliţších konkurentů a určí se jejich konkurenční výhody. Na základě 

porovnání konkurenčních profilů hlavních konkurentů s dříve identifikovanými 

konkurenčními silami daného odvětví předpovědět pravděpodobný profil reakce konkurentů.   

Rozdíl mezi strategií konkurenta, spočívající v dosaţení vedoucího postavení 

v nízkých nákladech či strategii sledující diferenciaci prostřednictvím kvality, poskytovaných 

sluţeb, šíře sortimentu, image a technologické úrovně, či zaměření na specifický segment 

trhu, je z hlediska hodnocení profilu konkurenta zcela zřejmý a zásadní.  

Poté, co byla provedena analýza cílů, záměrů a strategie konkurentů, zbývá 

specifikovat, jaké zdroje, schopnosti a strategické přednosti má konkurent k dispozici pro 

podporu svých záměrů a strategie. Jak je jeho strategie úspěšná. Mnohé o úspěšnosti strategie 

konkurentů napoví srovnání základních finančních ukazatelů, které jsou běţně dostupné 

z výročních zpráv. Uţitečným nástrojem zaměřeným na oblast nákladů je nákladový řetězec, 

jehoţ cílem je zpracování nákladového postavení konkurentů (Sedláčková a Buchta, 2006). 

 

Analýza slouží firmě 

 k pochopení jejích konkurenčních výhod či nevýhod oproti konkurentům; 

 k pochopení minulých, současných a především budoucích strategií konkurentů, 

marketingových rozhodnutí konkurentů v budoucnu; 

 k předpovědi, jak konkurenti pravděpodobně zareagují na naše marketingová 

rozhodnutí; 

 k definici takových strategií, pomocí nichţ firma dosáhne konkurenční výhody 

v budoucnu; 

 k předpovědi návratnosti, která se očekává z budoucích investic; 

 ke zvýšení povědomí o příleţitostech a hrozbách.  
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3.5.2. Chyby analýzy konkurence v praxi 

Procesní deficity 

 Nedostatečná relevance získaných dat pro nositele rozhodnutí. Velké mnoţství 

dat, aniţ by byly odděleny důleţité od méně důleţitých.  

 Falešné představy o konkurenčním chování. Příliš nízko oceněna výrobní 

kapacita, příliš příznivě oceněna vlastní pozice.  

 Nedostatečná znalost metod u pracovníků získávajících informace. Nezbytné 

jsou detailní znalosti bilanční politiky a vytváření hodnotových řetězců u 

konkurentů. 

 Nedostatečná akceptace analýz o konkurenci. 

 

3.5.3. Informační zdroje analýzy konkurence 

Systematický sběr, úschova a příprava informací o nejdůleţitějších konkurentech. 

Těţiště těchto sledovaných informací závisí na skupině sledovaných strategických směrů.  

 

Informační zdroje jsou velmi různorodé 

 vyhledávací – noviny, časopisy, různé zprávy o sledování různých objektů i subjektů,  

 interview – s obchodními partnery, zákazníky, dodavateli, vedoucími pracovníky,  

 návštěvy – dotazování spolupracovníků během prohlídky výroby.  

 

Sekundární zdroje pro konkurenční analýzu zahrnují  

 archivy a bibliotéky – případové studie z ekonomických univerzit, knihy 

s relevantními případovými studiemi, firemní biografie a biografie top managementu, 

studie odvětví. 

 Databanky – celosvětové existuje kolem 5 000 online databank a zhruba 2 000 offline 

databank, které poskytují extrémně široké tematické spektrum a umoţňují rychlý 

výběr aktuálních a obsáhlých informací. 

 Internet. 
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Tabulka 3.1 - Zdroje informací o konkurenci 

Lehce dostupné zdroje Další zdroje informací 
Příležitosti pro získání 

dalších informací 

Výroční zprávy a finanční 

výkazy 
Cenový list Setkání s dodavateli 

Články v novinách, časopisech, 

na internetu 
Reklamní kampaně Veletrhy, výstavy 

Analytické zprávy Propagační akce Semináře, konference 

Vládní zprávy Výběrová řízení 
Zaměstnání bývalých 

pracovníků konkurentů 

Prezentace, propagační 

materiály o firmě a výrobcích 
Přihlášky na patent 

Diskuse se společnými 

distributory 

Databáze informací 

shromaţďované nezávislými 

subjekty 

  Sociální kontakty s konkurenty 

Obchodní komory, různé 

asociace, sdruţení, ministerstva 
    

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

První sloupec představuje informace, které jsou lehce dostupné, většinou v tištěné 

formě, ať uţ samotnou firmou, nebo externě; druhý sloupec přináší informace, které se musejí 

aktivně vyhledávat a sbírat nejčastěji z více zdrojů. Třetí sloupec představuje příleţitosti, při 

nichţ lze získat nové informace. Získání informací z posledně jmenovaných zdrojů vyţaduje 

hodně plánování a organizování (Sedláčková a Buchta, 2006). 

 

 V praktické části bude pouţito hned několik zdrojů, měnit se budou podle jednotlivých 

kapitol. Informace k popisu charakteristiky konkurence budou čerpány zejména 

z propagačních materiálů o firmě a výrobcích a z jejich internetových stránek. Finanční 

ukazatelé budou srovnány v kapitole 5.3.1., kde hlavním zdrojem budou výroční zprávy a 

finanční výkazy konkurenčních společností. Jedna kapitola v praktické části bude zaměřena 

na srovnání cen výrobků. Z důvodu nedostupnosti cenových listů od společností, které jej 

nechtěli poskytnout, budou srovnány ceny z jednotlivých supermarketů a hypermarketů ve 

městech Brno, Olomouc a Ostrava, které budou získány pomocí metody sledování.  
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4. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI BERSI 

 

4.1. Popis společnosti 

Společnost se nachází na rozhraní Olomoucka, Šumperska a Rýmařovska. V dnešní 

době si mohou výrobky zakoupit obyvatelé celé České republiky.  Zaloţena byla v závěru 

roku 1995. V té době navazovala na podnikatelské záměry původního zemědělského druţstva 

z počátku devadesátých let.  

Do společnosti ZP Šumvald, a.s. v roce 2008 finančně vstoupila akciová společnost 

Úsovsko a.s a stala se tak majoritním akcionářem společnosti. Tento vstup znamenal začátek 

procesu personálních a organizačních změn ve společnosti. Ke dni 30. 6. 2009 následně došlo 

k dokončení procesu fúze mezi společností Úsovsko a.s. a ZP Šumvald a.s. a společnost ZP 

Šumvald a.s. k tomuto dni zanikla. Společnost Úsovsko a.s. následně převzala všechny práva 

a povinnosti zaniklé společnosti ZP Šumvald a.s. 

 

Obrázek 4.1 - Logo společnosti 

 

Zdroj: Interní materiály firmy 

 

4.1.1. Portfolio 

V současném portfoliu má dvě značky – především Bersi, jeţ představuje značku 

moderního „evropského“ střihu charakteristickou atraktivním obalem a velkým počtem 

inovací, které přináší spotřebitelům. Tato značka se pár měsíců po svém uvedení stala jednou 

z vůbec nejúspěšnějších značek na českém trhu v roce 2002. Přičemţ nový snack „Bersi 

Uherák“ se zařadil mezi opravdové prodejní bestsellery a to nejen v kategorii slaných snacků.  

 

Dále je v portfoliu společnosti ještě další značka – Oneš, ta je zaměřena na 

„ekonomický“ segment trhu a má rozpoznatelnou, lokální, českou „tvář“. Významnou část 

výroby tvoří také privátní značky.  
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4.1.2. Současnost 

Nyní firma i nadále pokračuje ve své inovační strategii, coţ platí zejména pro 

potravinářskou oblast, kde pozorně sleduje dění na trhu a neustále uvádí na trh zajímavé 

novinky. Společnost i do budoucna hodlá uplatňovat současný, osvědčený úspěšný model 

podnikání, coţ znamená pokračovat v investicích do rozvoje výrobních technologií, 

modernizace výrobních prostor a také následného zvyšování standardů kvality a bezpečnosti. 

 

4.2. Nabízené produkty 

Středisko potravinářské výroby produkuje široký sortiment slaných a sladkých 

extrudovaných výrobků, cereálií, praţených arašídů v pestré škále příchutí a tvarů. Především 

klade důraz na vysokou kvalitu finálního produktu a také na jeho konečnou cenu.  

Specializují se na výrobu extrudovaných snacků, křupek, lupínků, ořechů v těstíčku a 

vedle toho k obohacení sortimentu patří ještě ochucené cereálie s důrazem na nejvyšší kvalitu 

výsledného produktu. Tudíţ veškeré aktivity směřuje k jedinému cíli: mít nejlepší výrobky ve 

svých segmentových skupinách.  

 

4.3. Kvalita a technologie 

Společnost vybírá jen ty nejlepší suroviny, jako je kukuřičná a rýţová krupice, 

pšeničná mouka, rostlinný olej, nebo bramborové vločky, pro výrobu produktů. Suché plody 

praţí na palmovém oleji.  

Extrudované snacky Bersi jsou vyráběny nejmodernější technologií. Ta je následně 

permanentně doplňována nejnovějšími technologickými novinkami, mezi které patří např. 

barvení snacků zevnitř či výroba toastových snacků.  

Zabývá se výběrem kvalitní suroviny. Například kukuřičnou a rýţovou krupici, 

pšeničnou mouku, rostlinný olej nebo bramborové vločky. Dokonalým a pečlivým 

zpracováním tak tvoří jedinečný produkt. Vše kontroluje systém HACCP. 

 

4.4. Ekonomická charakteristika 

 Doporučená hodnota pro běţnou likviditu se uvádí jako optimum 1,5 aţ 2,5. 

Problematická hodnota je menší neţ 1, pod tuto hranici se společnost nedostala a její 

průměrná hodnota se pohybuje kolem 1,5. Pohotová likvidita se pohybuje mezi 1 a 1,5. 

Bohuţel však nesplňuje ani tu nejniţší hranici. Společnost dosahuje efektivního hospodaření a 

vykazuje kaţdý rok větší výnosnost na základě vloţených prostředků (interní materiály 

firmy). 
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5. ANALÝZA KONKURENCE SPOLEČNOSTI 

 

 V této kapitole jsou představeny vybrané konkurenční společnosti a následně srovnány 

jejich finanční stránky a výrobky, pomocí vybraných metod. V kapitole 3 Vymezení analýzy 

konkurence byl nastíněn postup.  

 Záměrem je zjistit čím se konkurence odlišuje, jaký to pro vybranou společnost má 

dopad a následně navrhnou nová opatření a řešení. Je potřeba dobře znát vlastní konkurenci, 

abychom byly stále v předstihu a nic nezanedbali.  

 

5.1. Aplikace vybraných metod  

Tato kapitola se zabývá aplikací vybraných metod na zvolenou společnost a její 

konkurenci. Hlavní cíl této kapitoly je zjistit odlišnosti, silné a slabé stránky jednotlivých 

firem, které budou dále srovnány a rozebrány v kapitole 5.3. Srovnání vybraných kritérií.  

 

5.1.1. Pest analýza 

 Kaţdý faktor působí zcela odlišným způsobem na jednotlivé firmy. Jeden podnik 

můţe faktor ovlivňovat zásadním způsobem a druhý nikoliv. Závisí to od její struktury 

produkce a vytyčených cílů společnosti. Cílem tedy bylo vybrat faktory, které jsou pro podnik 

důleţité a na které by měl být brát ohled při rozhodování a určování strategie do budoucna. 

Pest analýza bude zpracována s ohledem na cíl práce a budou prostřednictvím ní 

zjišťovány trendy extrudovaných výrobků. Pomocí trendů bude brán ohled v dalších 

kapitolách, zejména ve srovnání výrobků pomocí cen a ve struktuře nabídky jednotlivých 

společností. Vzhledem k zjištěným informacím, bude dále prováděna analýza srovnání, zda 

společnosti splňují a zabývají se faktory, které vyplynou z Pest analýzy. Popsány budou 

faktory, které byly zmíněny v kapitole 2.3.1. Metody makroprostředí. Nicméně nebude brán 

velký důraz na technologické a politické faktory, které nás kvůli našemu zaměření tolik 

nezajímají.  

 

POLITICKÉ A LEGISLATIVNÍ FAKTORY 

 

 Legislativa přídatných látek 

 Přídatné látky mají v potravinách svůj význam - prodluţují trvanlivost potravin, 

zvýrazňují nebo obnovují barvu potravin, zvyšují nebo regulují kyselost a zahušťovací 

vlastnosti, případně dodávají potravinám sladkou chuť bez pouţití řepného cukru. 
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 Přídatné látky, které byly v potravině pouţity, musí být uvedeny na obale, a to v 

sestupném pořadí podle toho, v jakém mnoţství jsou v potravině obsaţeny. Přítomnost 

přídatné látky se na obale označuje tak, ţe se uvede její název nebo číselný kód E.  

 Na obale potraviny musí být kromě názvu nebo kódu E uveden i název 

příslušné kategorie, do které látka patří, např. barvivo, antioxidant, konzervační látka atd. 

Pokud by mohla mít látka nepříznivý vliv na zdraví člověka, musí být tato skutečnost uvedena 

na obale. Přídatné látky lze pouţít pouze v případě, ţe mají v potravině své technologické 

zdůvodnění. 

 Právní předpisy stanoví pro potraviny limitní hodnoty, tj. nejvyšší povolená mnoţství 

pro kaţdou přídatnou látku. Kontrolou nad dodrţováním českých i evropských předpisů pro 

pouţívání přídatných látek je pověřena Státní zemědělská a potravinářská inspekce. 

 Jak uţ bylo výše popsáno, přídatné látky se pouţívají pro různé účely. Právě u výroby 

extrudovaných výrobků, kterou se zabývá tato práce, se vyuţívají ve velké míře. Zejména 

k dodání potravině barvu a k prodlouţení trvanlivosti. Přídatné látky jsou však bezpečné jen 

v určitém mnoţství a některé společnosti těchto norem vyuţívají a přidávají látky do výrobku 

přesně na hranici povolené míry.  

 V dnešní době se věnuje zvýšená pozornost tomu, co společnost přijímá společně se 

svou stravou. Uţívání přídatných látek je dnes velmi rozšířené a společnost se o to začíná čím 

dál více zajímat a informovat. Do budoucna tak lze očekávat nárůst většího zájmu o sloţení 

nakupovaných produktů, zejména potom těch extrudovaných, kde se pouţívá velké mnoţství 

přídatných látek. Kapitola 5.3.2. Obsah přídatných látek se proto bude zabývat obsahem 

přidaných látek v extrudovaných výrobcích, všech uvedených konkurenčních společností 

v této práci. Potravinářské přídatné látky budou rozděleny do jednotlivých kategorií a blíţe 

popsány v příloze, kde budou také popsány podmínky jejich pouţití. Na základě těchto 

informací bude provedeno zhodnocení a srovnání jednotlivých výrobků, podobných svojí 

strukturou. Cílem je zjistit, která společnost pouţívá velké mnoţství přídatných látek ve svých 

výrobcích a ohroţuje tak zdravý společnosti. Na základě výsledků bude společnosti Bersi 

doporučena výrobní strategie z hlediska přídatných látek. Je velká pravděpodobnost, ţe obsah 

právě těchto látek můţe zákazníky odrazovat od koupení jednotlivých výrobků. Je třeba se 

zaměřit na tento problém a snaţit se eliminovat obsah přídatných látek, nebo o nich zákazníky 

alespoň informovat.  
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 Legislativní opatření obsahu lepku 

 Legislativní poţadavky na obsah a označování lepku jsou upraveny nařízením (ES) č. 

41/2009 o sloţení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku, které 

stanovuje jednotná evropská pravidla pro označování potravin z hlediska obsahu lepku. 

 Různé osoby s nesnášenlivostí lepku mohou snášet různě malá mnoţství lepku. Cílem 

nařízení je proto umoţnit nabídku výrobků s různě nízkým obsahem lepku tak, aby 

spotřebitelé na trhu nalezli potraviny odpovídající jejich potřebám a míře citlivosti.  

  

Nařízení (ES) č. 41/2009 proto z pohledu označování a obsahu lepku vymezuje 2 základní 

kategorie, které se odlišují jak poţadavky na obsah lepku, tak stanoveným způsobem označení 

 označení „BEZ LEPKU“ je určeno primárně pro potraviny z přirozeně bezlepkových 

surovin a je povoleno jak u potravin určených pro zvláštní výţivu, tak u běţných 

potravin. Obsah lepku musí činit nejvýše 20 mg/kg v potravině ve stavu, v němţ je 

prodávána konečnému spotřebiteli. 

 Označení „VELMI NÍZKÝ OBSAH LEPKU“ je určeno pro označení potravin 

obsahujících jednu nebo více sloţek ze speciálně upravené pšenice, ječmene, ovsa, 

ţita nebo jejich kříţenců. Údaj „velmi nízký obsah lepku“ není moţné pouţít v 

označení běţných potravin a rovněţ v označení potravin, které neobsahují ţádnou 

sloţku z pšenice ječmene, ovsa, ţita nebo jejich kříţenců. Obsah lepku musí činit 

nejvýše 100 mg/kg v potravině ve stavu, v němţ je prodávána konečnému spotřebiteli 

(CELIAKIE-JIH.CZ, 2013). 

 

 Výše uvedený systém značení slouţí spotřebitelům s nesnášenlivostí lepku jako 

základní vodítko při výběru vhodných potravin, které umoţňuje získat základní, rychlé 

informace o charakteru potraviny z hlediska obsahu lepku. 

 

 Statistika obyvatelstva alergických na lepek  

 V České republice roste počet lidí, u kterých vyšetření prokáţe alergii na lepek. Ze 

statistik vyplývá, ţe by nemocí zvanou celiakie mohlo trpět procento aţ procento a půl 

populace v ČR, tedy přes 100 tisíc lidí, coţ znamená dvojnásobek odhadu před deseti roky. Je 

tedy patrné, ţe procento spotřebitelů bezlepkových výrobků roste a do budoucna tak lze 

očekávat nárůst poptávky po těchto produktech (TYDEN.CZ, 2009).  
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 Ještě před pár lety byl největším problémem, kromě ceny bezlepkových potravin, i 

jejich poměrně malá nabídka na trhu. To se v současnosti změnilo. Dostupnost potravin je 

nyní rozhodně větší neţ před třemi nebo deseti lety. Obchodníků, výrobců i distributorů 

vozících zboţí ze zahraničí je daleko více. Avšak problémem stále zůstává cena těchto 

výrobků. Můţeme tedy říci, ţe nabídka výrobků neobsahující lepek není stále plně dostačující 

a je tedy volný prostor se na tento trh dostat. Pro společnost Bersi to tak můţe znamenat 

výzvu a jeden z moţných směrů jejich výroby.  

 

 Export a import zákony 

 Potraviny, které se na český trh dostávají z jiné členské země Evropské unie, se 

nepovaţují za dovezené. Při obchodování v rámci členských zemí EU se uplatňuje tzv. volný 

pohyb zboţí. K obchodování nejsou potřebná ţádná speciální povolení ani certifikáty. 

Potravina musí být samozřejmě bezpečná, správně označená a musí splňovat příslušné obecně 

závazné právní předpisy. 

 Významným dokumentem strategické povahy je komisí schválená Strategie 

spotřebitelské politiky EU 2007–2013. Strategie označuje spotřebitelskou politiku za 

křiţovatku, kde se protínají na jedné straně konkurenceschopnost a podpora práv občanů EU 

na straně druhé. Dokument hned v úvodu zmiňuje důleţitou skutečnost, ţe 493 miliony 

spotřebitelů EU je hnací silou hospodářství, neboť jejich spotřeba představuje 58% HDP EU. 

 Strategie dále uvádí, ţe vnitřní trh má potenciál stát se největším maloobchodním 

trhem na světě, přesto prozatím zůstává fragmentovaný a chování podniků i spotřebitelů je 

nadále omezováno různými překáţkami a také nedostatkem důvěry nakupovat a prodávat přes 

hranice. Strategie rovněţ poukazuje na budoucí další a ještě rychlejší pokračování digitalizace 

a vyuţívání internetu. Především z uvedených důvodů je potřeba zajistit maximální moţné 

odstranění překáţek, včetně odstranění nedůvěry na straně podnikatelů i spotřebitelů (ČSÚ, 

2012).  

 

Strategie má v tomto ohledu dvě vize 

1. v roce 2013 získat plnou důvěru spotřebitelů EU ve vnitřní trh, a obdobně; 

2. ve stejném okamţiku získat důvěru sektoru maloobchodu, ţe můţe bezpečně 

prodávat kdekoliv v celé EU. 
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Vize mají být naplněny na základě tří cílů 

1. posílit postavení spotřebitelů v EU; 

2. zvýšit blahobyt spotřebitelů v EU (z hlediska cen, výběru, kvality, dostupnosti, 

různorodosti a bezpečnosti); 

3. účinně chránit spotřebitele před riziky a hrozbami, s nimiţ si sami neporadí. 

 

Graf 5.1 - Celkové dovozy a vývozy potravin a jejich obchod s EU 27 (v tis. korun) 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

 Import potravin do ČR je dlouhodobě větší neţ jejich export. Uţ v roce 2000 byly 

dovozy o 44 % vyšší neţ vývozy, v roce 2011 pak o 39 %. Dovoz potravin se však na 

celkových dovozech do České republiky podílí relativně malou měrou. Nejvyšší podíl na 

celkových dovozech zaznamenal import potravin v roce 2009 (5,7 %), coţ lze přičíst výrazně 

hlubšímu propadu celkových dovozů neţ dovozů potravin.   

 Díky Evropské unii vzniká mezi členskými zeměmi volný trh zboţí. Obchodování 

mezi těmito zeměmi je nyní snadnější, společnostem tedy ubylo mnoho komplikací a nákladů 

při vývozu svých výrobků do zahraničí. Vzniká tak jeden velký konkurenční trh, kde se 

střetává velké mnoţství konkurujících společností. Strategie politiky EU se navíc snaţí docílit 

několika cílů pro dosaţení důvěry nakupovat a prodávat v EU. Pro české společnosti to 

znamená do budoucna stále větší boj o své zákazníky a udrţení si dobré pozice na trhu.   
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 Vyplývá z toho, ţe je důleţité nyní sledovat konkurenci v zahraničí nejen z důvodu 

tzv. sledování a učení se něčeho nového, nýbrţ musí se stále informovat o vývoji zahraničních 

firem a o novinkách výrobků na trhu, které se nyní snadno dostanou na české pulty do 

obchodních řetězců. Naši spotřebitelé by tak snadno mohli přejít k nákupu výrobků od 

zahraničních dodavatelů. Společnost Bersi tak nesmí dovolit, aby zůstala pozadu se svou 

výrobou a inovování stávajících a zcela nových výrobků.  

 

EKONOMICKÉ FAKTORY 

 

 Výše důchodů 

 V roce 2012 bylo moţné pozorovat reálný pokles mezd, který nastal hned v prvních 

třech měsících. Podle ČSÚ průměrná mzda v Česku v prvním čtvrtletí sice vzrostla o 3,6 % na 

24 126 Kč, avšak reálně, po odečtení inflace, klesla o desetinu. Důvodem poklesu reálné 

mzdy byla především vyšší inflace způsobená růstem daně z přidané hodnoty. Roli hraje i 

nejistá ekonomická situace a snaha firem mzdové náklady nezvyšovat. V roce 2012 tedy 

pokračoval trend pomalého vzrůstání průměrné mzdy v České republice. Průměrná mzda ve 

druhém čtvrtletí roku 2012 činila podle Českého statistického úřadu 24 626 Kč. To činí 

meziroční nárůst 2,3 % nominální mzdy. Reálně však mzda klesla o 1,1 %. To znamená, ţe se 

ceny zvýšily o 3,4 %. Jde tak o pokračování trendu, který nastal uţ v minulém čtvrtletí (ČSÚ, 

2013). 

 

Tabulka 5.1 - Meziroční vývoj průměrných platů v ČR ve 2. Čtvrtletí 

Rok Průměrný plat 

2. čtvrtletí roku 2010 23 504 Kč 

2. čtvrtletí roku 2011 24 079 Kč 

2. čtvrtletí roku 2012 24 626 Kč 

Zdroj: Údaje ČSÚ 
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Graf 5.2 - Průměrná měsíční mzda za posledních 10 čtvrtletí 

 

Zdroj: Veřejná datábáze ČSÚ 

  

 Český zákazník je silně orientován na cenu, z tohoto důvodu dávají přednost ceně před 

kvalitou výrobků. Je to následek nynější ekonomické situace, kdy příjmy obyvatelstva jsou na 

velmi nízké úrovní a náklady za bydlení a základní potřeby se stále zdraţují. Způsobuje to 

vyšší sazba DPH a růst inflace. Lze tedy předpokládat, ţe většina spotřebitelů snacků bude 

zaměřena na niţší ceny, výhodná balení a slevové akce. Cenová strategie společnosti Bersi by 

měla tomu odpovídat a zaměřit se na tyto spotřebitele. 

 

 Nezaměstnanost 

 Podle nové metodiky ministerstva práce a sociálních věcí nezaměstnanost v Česku za 

leden 2013 vystoupala na osm procent, coţ je v porovnání s loňským prosincem nárůst o 0,6 

procentního bodu. Úřady práce evidovaly ke konci celkem 33 794 volných pracovních míst. 

Na jedno volné místo tak nyní připadá průměrně 17,3 uchazeče. Regionálně je ovšem situace 

podstatně horší, například v okrese Jeseník čeká na jedno místo 123 lidí bez práce, připomněl 

analytik Vladimír Pikora ze společnosti Next Finance. 

 Nepříznivou situaci podtrhuje fakt, ţe dále ubylo pracovních míst, jejich počet klesá 

uţ od loňského srpna. Celková situace na trhu práce se však nijak výrazně nelepší a jednotlivé 

ukazatele, jako je počet dlouhodobě nezaměstnaných, či počet uchazečů na jedno volné 

pracovní místo, neukazují na změnu k lepšímu (Veřejná databáze ČSÚ, 2012). 
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Graf 5.3 - Obecná míra nezaměstnanosti ČR  

 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 

 

 Vysokoškoláci mají míru nezaměstnanosti pouze 2,5 %, zatímco u osob se základním 

vzděláním je nyní 28,4 procenta. Na celkovém počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání 

se značnou měrou podíleli mladí lidé do 25 let. Jejich podíl se meziročně zvýšil z 16,9 

procenta na 18,1 procenta. V rámci EU Česko v tomto ohledu stále ještě patří do lepší 

poloviny (Veřejná databáze ČSÚ, 2012). 

 Nárůst nezaměstnanosti vyvolává u lidí situaci, kdy začnou zvaţovat moţné varianty 

uspoření. Jako první přestanou kupovat statky a sluţby, které nejsou potřebné pro ţivot. 

 Nynější situace nezaměstnanosti neumoţňuje mnoha lidem vybírat si nakupované 

zboţí podle svých potřeb, ale jsou nuceni, zaměřovat se na cenu. Ze statistiky 

nezaměstnanosti vyplývá, ţe je velký počet obyvatelstva bez práce. Situace se však ani 

nelepší a prognózy do budoucna jsou prozatím taktéţ negativní. Zákazníci jsou tak nucení 

dávat přednost levnějším produktům v kategorii pochutin.  Zejména pak při oslavách, letních 

grilech, kdy se sejde větší mnoţství přátel a je potřeba nakoupit větší mnoţství. V této situaci 

můţeme očekávat větší zájem o levnější výrobky, prodávané ve větších baleních. 

V následující kapitole 5.3.4. Cenová dostupnost budou porovnány ceny výrobků jednotlivých 

prodejců, uvedených v této práci. Snahou bude zjistit, jaké cenové strategie volí jednotlivé 

podniky a v jaké cenové kategorii se nachází mnou vybraná společnost (KURZY.CZ, 2012). 
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 Daňová problematika 

 Vzestup spotřebitelských cen byl ze dvou třetin způsoben změnou sníţené sazby DPH 

z 10 % na 14 %, obchodníci nakonec neutlumili ani část vyšší DPH ve svých marţích. 

Nejcitelnější zvýšení sníţené sazby DPH pocítili zákazníci u potravin a bydlení. 

 Jednou z nejvýznamnějších změn v letech 2013–2015 je však zvýšení obou sazeb daně 

z přidané hodnoty o 1 procentní bod na 15 % a 21 %. Sjednocení obou sazeb na úrovni 17,5 

%, ke kterému mělo původně  dojít od počátku roku 2013, by mělo nastat aţ v roce 2016. 

Zvýšení DPH tak sníţí podle analytiků kupní sílu domácností o stovky korun měsíčně. 

 Vzniká tedy otázka, jak výrobci potravin promítnou zvýšení DPH do cen svých 

výrobků. Jedna z moţností je zdraţení potravin, nebo se bude přidávat více levnějších 

náhraţek. Praxe, kdy došlo ke zvýšení sazby DPH z 10 % na 14 %, však ukázala, ţe to byla 

často právě kvalita potravin (KURZY.CZ, 2012).  

 V roce 2016 je pravděpodobné očekávat zvýšení sníţené sazby DPH na 17,5 %. Tento 

faktor se velmi odrazí v cenách nakupovaného materiálu na výrobu, jako jsou polotovary, 

obaly, pracovní pomůcky a mnoho dalšího. Společnost tak musí počítat se zdraţením svých 

výrobků, nebo se připravit na eliminaci svých nákladů právě na nákup materiálu, či sníţit 

celkové náklady na chod společnosti, aby mohla udrţet ceny na stále stejné úrovni jako 

dosud. Doporučujeme hledat nové dodavatele s levnějšími cenami, nebo vyjednat mnoţstevní 

slevy u stávajících dodavatelů a změnit tak nákupní smlouvy. Jedna z dalších nabízených 

moţností je nákup levnějších polotovarů, nicméně tuto variantu nedoporučuji. Došlo by tak ke 

zhoršení kvality nabízených produktů. Zvýšení daně v příštích letech je jeden z důleţitých 

faktorů, které budou mít vliv na úspěch a fungování společnosti. Je tedy nezbytné se na tuhle 

chvíli připravit a zvolit správnou strategii (VLADA.CZ, 2012). 

 

SOCIÁLNÍ A DEMOGRAFICKÉ FAKTORY 

 

 Trendy zdravé výživy 

Téma zdravá výţiva, zdravé stravování a zdravý ţivotní styl jsou v dnešní společnosti 

stále populárnější. Zdraví a ţít zdravě vyvolává stále větší zájem mezi lidmi. Propagaci 

zdravého ţivotního stylu je moţné nejen v naší společnosti, ale i ve světě zaznamenat stále 

více. Zdravý způsob ţivota, zdravé stravování, ekologický přístup ke světu, to vše je součástí 

onoho populárního trendu. Zdravý ţivot v souladu s přírodou a důraz na zdraví je i komerčně 

zajímavým tématem a co je zdravé, to se prodává. Lidé si v obchodech zvykají čím dál častěji 

číst sloţení na obalech potravin a cíleně si vybírat, co povaţují za zdravé.  
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Trend zdravé výţivy s sebou přináší zvýšenou spotřebu cereálních snídaní a dalších 

cereálních snacků. Značnou oblibu si v tomto kontextu získávají nejrůznější cereální výrobky 

připravované extruzní technologií. Nejznámější jsou snídaňové cereálie, mysli tyčinky a 

mnoho dalších. 

Obézních je 1,5 milionu Čechů, z nich 200.000 trpí chorobnou obezitou, která uţ je 

ohroţuje na ţivotě. Určité zlepšení ve výţivě nastalo podle odborníků hned po roce 1989, v 

současnosti se "z ekonomických důvodů" vytrácí. Lidé bez práce a na podpoře hledají, co je 

levné, ne co je zdravé. 

Tento faktor velmi napovídá, jakým směrem by se měla ubírat výroba a plánování 

nových výrobků. Cílem bude zjistit, jaké společnosti se na tento trend uţ zaměřují, zda do 

svých výrobkových řad zařadili i nabídku zdravé výţivy. Zkoumané budou ceny těchto 

výrobků, jednotlivé řady a varianty výrobků (ZDRAVA-VYZIVA.NET, 2012).  

 

TECHNOLOGICKÉ FAKTORY 

 

 Technologie 

 V současném globalizovaném světě se pro firmy staly moderní technologie 

významným prvkem, který ovlivňuje jejich konkurenceschopnost a prosperitu. Vzhledem k 

úzké vazbě průmyslu a technologií, je klíčové, nakolik mají společnosti v zemi přístup k 

vyspělým výrobkům a vynálezům a do jaké míry jsou schopné je vyuţívat. 

 Technologické postupy extruze se neustále zdokonalují a vyvíjejí se nové extrudované 

cereální výrobky odpovídající současným poţadavků na zdravou výţivu. Příkladem mohou 

být tyto známé společnosti: Rheon, Clextral Group, Baker Perkins, Wenger aj.  

 Společnosti mají k dispozici, díky slučování několika podniků, stále více kapitálu. 

Pomocí něhoţ mohou nakupovat novou technologii, která je dneska jedna z klíčových 

faktorů. Díky moderní technologii dochází k rychlejšímu výkonu strojů, tedy urychlení 

výroby a ke sniţování nákladů právě na tuto výrobu. Společnosti mohou ušetřené peníze 

investovat např. do marketingu, nebo do dalších investic. Zároveň můţe dojít ke zvětšení 

kapacity výroby. Jsou tak schopni pokrýt větší poptávku a rozšířit svou nabídku na nový trh, 

kam se prozatím nedostali.  
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5.1.2. Porterova analýza konkurenčních sil 

 Pro analýzu mikroprostředí jsme zvolili Porterův model pěti sil. V této analýze bude 

zkoumán vliv pěti konkurenčních sil na podnik Bersi. Jedná se o současné konkurenty, nové 

konkurenty, vyjednávací sílu zákazníků, vyjednávací sílu dodavatelů a substituty. Cílem 

analýzy je nalézt postavení pro společnost, ve kterém se dokáţe bránit konkurenčním silám.  

 

1. Hrozba mezi konkurenčními firmami 

 Zkoumané prostředí podléhá velkému konkurenčnímu boji, kdy se společnosti snaţí 

získat přední místo v pozici na trhu. Rivalita mezi konkurenčními podniky je významnou 

silou působící na firmu Bersi. Velikost této konkurenční síly je odrazem energie, kterou 

soupeřící podniky vkládají do snahy o získání lepší trţní pozice, pouţívaných nástrojů a 

konkurenční strategie.  

 Je proto dobré znát konkurenční strategie, které jsou zaměřené na dosaţení trţního 

úspěchu. To je jedna z moţností, jak společnost můţe získat lepší trţní pozici a výhody nad 

soupeři. V konkurenčním boji vyhrávají ti, kteří dokáţou vybudovat efektivnější vzájemné 

vztahy. Budování silných vztahů by se tak měla projevovat v tvorbě hodnoty nabídky. Pro 

podniky je důleţité získat věrnost zákazníků, coţ se můţe zdát někdy velmi obtíţné v boji se 

společnostmi, které mají jiţ dlouholetou tradici na trhu. Pro firmu je obvykle výhodné a méně 

nákladné udrţet stávající zákazníky neţ vynakládat značné prostředky na získání nových 

zákazníků. Základem této strategie je dokonalá znalost individuálních potřeb zákazníků, 

analýza příčin nespokojenosti zákazníků a snah o poskytování kvalitních sluţeb.  

 

2. Hrozba substitučních výrobků  

V tomto odvětví je vysoká míra substitučních výrobků, které ohroţují počty 

nakoupených výrobků z řady snacků, cracrů a arašídů. Nicméně v regálech supermarketů, 

hypermarketů a ostatních prodejnách s potravinami najdeme společně s těmito výrobky taktéţ 

chipsy, které jsou na českém trhu velmi známé a oblíbené. Právě chipsům dají mnohdy 

zákazníci přednost, před koupí extrudovaných výrobků. Ve společných regálech také 

nalezneme popcorn, slané tyčinky a jiţ uţ zmiňované kukuřičné plátky a bio produkty.  

Substituční výrobky se pohybují v podobné cenové relaci, stejně jako námi zkoumané 

výrobky. Spotřebitelé tak nemusí významně investovat niţší nebo vyšší náklady, pokud chtějí 

přejít od původního výrobku k substitutu.   
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3. Hrozba nových konkurentů 

Novou konkurencí jsou nově vzniklé značky extrudovaných produktů, případně 

všechny podobné značky, které se zaměřují na výrobu slaných produktů, jako jsou slané 

tyčinky, chipsy a v dnešní době tolik oblíbený popcorn.  

V současné době se obyvatelstvo začíná zaměřovat na zdravou výţivu a nakupovat bio 

produkty. Začínající trend zdravé stravy se stává čím dál více populárnější a mezi lidmi více 

preferovaný. Na trhu proto vzniká nepřeberné mnoţství stále nových výrobku zaměřených 

právě na zdravou výţivu. Objevují se nové společnosti a značky s těmito produkty, jako jsou 

kukuřičné křupky, kukuřičné lupínky apod. Společnosti zaměřující se na zdravou výţivu, 

které vyrábí různé corn flakes, kukuřičné plátky a bio produkty, jsou pro společnost Bersi 

nové konkurenční hrozby, kterými by se měli zabývat a zvaţovat taktéţ podobný směr této 

produkce. Aby však společnost mohla konkurovat, musela by vynaloţit značnou část 

kapitálových investic na pořízení speciálních výrobních linek potřebných pro výrobu zdravé 

výţivy, nebo vylepšení stávajících strojů. Pro podnik by to však znamenala vysoká investice a 

tím spojená finanční rizika společnosti.  

Potraviny, které se na český trh dostávají z jiné členské země Evropské unie, se 

nepovaţují za dovezené.  Při obchodování v rámci členských zemí EU se uplatňuje tzv. volný 

pohyb zboţí. Tímto vznikají velmi jednoduché podmínky pro vstup nových konkurentů na 

český trh.  

Dalším problémem vstupu do odvětví mohou být počáteční investice, které by musela 

nová společnosti vynaloţit na nákup výrobních linek a investičního majetku potřebného 

k výrobě kvalitních výrobků, které jsou nezbytné pro tuto výrobu.  

Vzhledem k velkému mnoţství existujících firem v tomto odvětví, není vstup na tento 

trh jednoduchý. Kaţdá společnost jiţ má své spotřebitele a určitou pozici na trhu, ke kterým 

jim velkou částí přispívají marketingové tahy. Nová společnost by tak musela vynaloţit velké 

mnoţství peněţních prostředků na uvedení svých výrobků na trh a představí společnosti 

zákazníkům.  

 

4. Hrozba vyjednávací pozice dodavatelů 

Základní suroviny k výrobě snacků dodává zemědělství a obalový průmysl. Tato 

odvětví zahrnuje poměrně velké mnoţství dodavatelských firem, které mezi sebou bojují o 

kaţdého zákazníka a to pomocí cenových pobídek. Náklady na výrobu se však neustále 

zvyšují. Proto kaţdá společnost hledá a snaţí se uzavírat s dodavateli ty nejvýhodnější 

smlouvy o dodání surovin.  
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Vzhledem k eurozóně, v  které se nacházíme, velmi často si společnosti právě 

nechávají dováţet suroviny ze států, které jsou taktéţ v EU, ale jejich výrobní náklady na 

suroviny jsou levnější a tím i nabízené prodejní ceny.  

Aby společnost Bersi získala co nejvíc zákazníků pro sebe, musí najít faktory, kterými 

se od ostatních odliší. Jednou z předností můţe být právě kvalita surovin, z kterých se 

výrobky vyrábějí. Proto volba správného dodavatele, který bude dodávat kvalitní suroviny a 

materiál za přiměřenou cenu, je jeden z velmi důleţitých  klíčových faktorů pro firmu. 

 

5. Hrozba ze strany zákazníků 

Na trhu slaných snacků, crecrů a oříšků je velké mnoţství nabízejících firem. Zákazník 

si tak můţe vybrat z velké řady výrobků, které jsou vyráběny nejen na území České republiky, 

ale i v zahraničí. Odběratelé mohou svoji sílou taktéţ ovlivňovat nabídku, která závisí na řadě 

faktorů, jako je ekonomická situace a důleţitost nákupů právě těchto produktů. Vyjednávací 

síla zákazníka je tedy velká a je nejvýraznější působící silou vedle síly vycházející z rivality 

prostředí. 

Odběratelé značky Bersi jsou především velkoobchody, maloobchody a taktéţ to 

mohou být gastronomická zařízení nebo koncoví spotřebitelé. V současnosti není lehké 

s obchodními řetězci uzavřít smlouvy a dostat se tak na jejich prodejní pulty, aby byly 

výrobky co nejvíce k dostání pro spotřebitele. Firmy usilují o co největší podíl umístění právě 

jejich výrobků na prodejnách a snaţí se uzavírat smlouvy na co nejdelší dobu. Obchodníci 

čím dál častěji začínají nakupovat výrobky od zahraničních dodavatelů a z tohoto důvodu 

někdy odmítají české produkty.   

 

5.2. Výběr konkurence 

 Jako hlavní konkurenty jsem si vybral české společnosti, které se zabývají především 

výrobou snacku, creckru a suchých plodů (arašídy, kešu a mandle). Značky jednotlivých 

společností jsem hledala na základě průzkumu v sítích supermarketů a hypermarketů 

v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Analyzovány budou pouze výrobky, které 

produkuje společnost Bersi, aby následně mohlo dojít k jejich srovnání námi vybraných 

kritérií. 
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5.2.1. Charakteristika konkurence 

 Pro analýzu konkurence byli vybrané společnosti, které se zabývají stejnou produkcí 

jako společnost Bersi a na českém trhu zaujímají velkou konkurenční pozici. V tabulce 5.2. 

Seznam konkurentů jsou uvedeny základní charakteristiky vybraných společností. Dále pak 

budou podrobně rozepsány informace o jednotlivých společnostech.  

 

Tabulka 5.2 - Seznam konkurentů – rok založení, právní forma a sídlo 

Jméno 

společnosti 
Rok založení 

Právní 

forma 
Sídlo společnosti 

Alika 1992 a.s. 
Čelčice 164,  

Klenovice na Hané 

Bersi 1995 a.s. Šumvald 15, okres Olomouc 

Goldensnack 2000 s.r.o. Chýnov, okres Tábor 

Intersnack 1994 a.s. Choustník 164, okres Tábor 

Poex 1993 a.s. 
Třebíčská 384,  

Velké Meziříčí 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z uvedených informací vyplynulo, ţe společnost Alika zaujímá na trhu nejdelší dobu a 

naproti tomu nejnovější společnosti je Goldensnack. Alika se tak stává přední českou 

potravinářskou firmou, zabývající se výrobou praţených ořechů a slaných snacků. Tímto pro 

společnost vznikají značné výhody, jakou jsou největší výrobní kapacita ve střední Evropě, 20 

let zkušenosti na trhu, variabilita výroby a ţádná minimální výrobní mnoţství.  
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ALIKA a.s. 

 

Právní forma: akciová společnost 

Datum vzniku společnosti: 1992 

 

Obrázek 5.1 - Logo společnosti 

 

Zdroj: Interní materiály firmy 

 

 Společnost ALIKA je přední českou potravinářskou firmou, zabývající se 

výrobou praţených ořechů, slaných snacků a balením sušeného ovoce.  

  

Portfolio 

 ALIKA a.s. má ve svém portfoliu řadu produktů, ke kterým patří praţené solené 

arašídy, kešu, mandle, pistácie, lísková jádra, různé druhy sekaných ořechů a drtí, slané 

tyčinky, snacky, preclíky, sušené ovoce a semena.  

  

Současnost 

 Svůj program společnost Alika a.s. průběţně rozšiřuje v souladu s poţadavky 

moderního způsobu praţení, balení a distribuce. Dnes se svou produkcí více neţ 4500 tunami 

zpracovaných surovin nebo 27 miliony kusy hotových výrobků ročně, patří k největším 

středoevropským praţírnám. Na výrobní ploše 2 000 m2 zaměstnává v průměru 50 výrobních 

dělníků z celkového počtu cca 90 zaměstnanců.  

 Velký důraz společnost klade na zajištění zdravotní bezpečnosti svých výrobků. 

Kromě zavedeného systému HACCP má ALIKA a.s. pravidelně certifikován systém 

bezpečnosti svých výrobků podle norem IFS a BRC, vţdy v hodnocení vyššího stupně. 

 

Distribuce 

 Společnost nepůsobí jen na území České a Slovenské republiky, ale uţ řadu let 

úspěšně dobývá i zahraniční teritoria. Nejvýznamnějšími zákazníky jsou Makro ČR, Metro 

SR, Billa, Ahold ČR a SR, Kraft ČR, Nestlé ČR, Kaufland ČR a SR, Globus,ČEPOS, COOP 

ČR a SR, a mnoho dalších. 

http://www.alika.cz/cs/vyrobky/kategorie/produkty-2/1
http://www.alika.cz/cs/vyrobky/kategorie/arado/1
http://www.alika.cz/cs/vyrobky/kategorie/arasidy-2/1
http://www.alika.cz/cs/vyrobky/kategorie/arasidy-2/1
http://www.alika.cz/cs/vyrobky/kategorie/kesu-2/1
http://www.alika.cz/cs/vyrobky/kategorie/mandle-2/1
http://www.alika.cz/cs/vyrobky/kategorie/pistacie-3/1
http://www.alika.cz/cs/liskova-jadra-v-hnede-slupce-prazena
http://www.alika.cz/cs/vyrobky/kategorie/orechy/1
http://www.alika.cz/cs/vyrobky/kategorie/tycinky/1
http://www.alika.cz/cs/vyrobky/kategorie/tycinky/1
http://www.alika.cz/cs/snack-uzena-sunka-170-g
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Nabízené produkty 

 Na českém trhu ALIKA nabízí své výrobky pod obchodními 

značkami ArRashid, DrRashid, KK, Arado a ARA. Svou výrobní kapacitu taktéţ vyuţívá 

k výrobě výrobků pod značkou zákazníka nebo ke zpracování vlastních surovin zákazníků do 

jejich výrobků. Výroba privátních značek, kterých Alika vyrábí pro obchodní řetězce 14, patří 

k významné části produkce.  

 Bio produkty se v dnešní době stávají stále více součástí kaţdodenního ţivota a ani 

ALIKA nesmí zůstat pozadu. V nové bio řadě nechybí arašídy, kešu, mandle a pistácie 

upravené suchým praţením bez přidaného oleje.  

 

Marketing 

 Prosperita firmy je dána i tím, jak jsou obchodníci i koncoví spotřebitelé o výrobcích 

informováni. Jedná se o pravidelnou reklamu v odborných časopisech, 2 x televizní reklamu 

na podporu značky ArRashid v televizi PRIMA, účast na zahraničních veletrzích a výstavách 

ve spolupráci s agenturou na podporu exportu CzechTrade, ochutnávky na prodejních 

jednotkách. 

 

GOLDENSNACK s.r.o. 

 

Právní forma: společnost s ručením omezeným  

Datum vzniku: 2000 

 

Obrázek 5.2 - Logo společnosti 

 

Zdroj: Interní materiály firmy 

 

Společnost se zabývá výrobou a distribucí smaţených bramborových lupínků, 

pelletových snacků, crackerů a slaných tyčinek.  

 

 

 

http://www.alika.cz/cs/vyrobky/kategorie/arrashid/1
http://www.alika.cz/cs/vyrobky/kategorie/drrashid/1
http://www.alika.cz/cs/vyrobky/kategorie/kk/1
http://www.alika.cz/cs/vyrobky/kategorie/arado/1
http://www.alika.cz/cs/vyrobky/kategorie/ara/1
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Portfolio 

Společnost nabízí na trhu chipsy, snack, slané tyčinky, popcorn a nově také hacker. 

Produkty jsou registrované pod značkami Staročeské brambůrky, Golden Snack, Golden 

Ring, Staročeské krekry a Staročeské soletky. Všechny uvedené výrobky jsou nabízené 

v různých příchutích a gramáţích. Výrobní sortiment firmy je stále rozšiřován a inovován 

jako reakce na aktuální potřeby trhu.  

Součástí výrobního programu je i výroba stále oblíbenějších privátních značek, kde se 

snaţí splnit přání zákazníka týkající se sortimentu, gramáţe i designu balení výrobku. Díky 

tomu patří v současné době mezi největší výrobce privátních značek pro národní i nadnárodní 

řetězce. Převáţná část produkce zůstává v tuzemsku, přesto některé výrobky a zboţí našly 

cestu i na zahraniční trhy.  

Dynamický rozvoj firmy je do značné míry odvislý od priorit, které si společnost 

stanovila. Velký důraz klade na kvalitu vstupních surovin (speciální odrůdy brambor, 

palmový olej, vybrané druhy koření) a dodrţování výrobních postupů. Společnost se také 

zaměřuje na kvalitní spolupráci s obchodními partnery, aby dosáhli maximální spokojenosti s 

konečným cílem, kterým je dodat spotřebiteli kvalitní český výrobek (Interní materiály 

firmy). 

 

INTERSNACK a. s.  

 

Právní forma: akciová společnost 

Datum vzniku:1991 

 

Obrázek 5.3 - Logo společnosti 

 

Zdroj: Interní materiály firmy 
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 Společnost Bohemia Chips a.s. vznikla 6. února 1991. V listopadu roku 2000 byla 

rozhodnutím akcionářů společnost přejmenována na INTERSNACK a.s., následně pak k 1. 

lednu 2009 došlo ke sloučení společnosti INTERSNACK a.s. se společností CANTO s.r.o. na 

základě projektu fúze. Zápis fúze do obchodního rejstříku byl proveden dne 9. Října2009, 

s tím, ţe k uvedenému dni byla společnost CANTO s.r.o. z obchodního rejstříku vymazána.  

Hlavním výrobním programem společnosti je výroba, export, import a prodej bramborových a 

jiných křupavých výrobků z brambor a obilí, jakoţ i prodej ořechů.  

 

Portfolio 

 Společnost Intersnack nabízí pestrou škálu slaných snacků jiţ od roku 1994. Mezi její 

výrobky patří bramborové lupínky a snacky, tortilly, křupky, preclíky a oříšky. V jejím 

portfoliu jsou např. značky Chio, POM-BÄR, Pittjes nebo česká Bohemia. 

 Společnost zaujímá vedoucí pozici v kategoriích bramborových lupínků, specialit, 

slaného pečiva, oříšků a popcornu. Tyto produkty jsou nabízeny pod čtyřmi obchodními 

značkami – Bohemia, Chio, Wolf a Pom-Bär. Kaţdá značka má své vymezení a odpovídající 

cílovou skupinu, nicméně konzumenti se u sortimentu slaných výrobků do značné míry 

prolínají.  

 

Technologie a kvalita 

 Brambory určené pro výrobu produktů značky Bohemia musí splňovat nejvyšší nároky 

stanovené současnými normami. V současné době značka Bohemia spolupracuje s 39 

českými dodavateli brambor. Pro fritování se pouţívá speciální typ slunečnicového oleje s 

vyšším podílem kyseliny olejové, který si zachovává pozitivní vlastnosti i při tepelné úpravě. 

K výrobě se pouţívá vysoce kvalitní koření, takţe chipsy Bohemia neobsahují ţádná umělá 

barviva ani konzervační látky. Sáčky, určené pro balení chipsů, jsou vyráběny ze speciální 

metalizované fólie, která dobře izoluje proti vlhkosti, kyslíku a působení světla. Navíc se při 

procesu balení vyuţívá nejmodernější technologie. Zároveň celý průběh výroby probíhá pod 

pečlivou kontrolou laborantů. 
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POEX a. s.  

 

Právní forma: akciová společnost 

 

Obrázek 5.4 - Logo společnosti 

 

Zdroj: Interní materiály firmy 

 

 Společnost Poex se zabývá výrobou potravin, nákupem zboţí za účelem jeho dalšího 

prodeje, zprostředkováním činnosti v oblasti obchodu, výroby a balením potravin. 

 

Podnikatelský záměr 

Podnikatelský záměr akciové společnosti je dosaţení stabilní dlouhodobé ziskovosti, 

zvyšování konkurenceschopnosti na českém trhu a zvyšování vývozů na trhy EU i třetích 

zemí a to ve všech činnostech, které společnost provozuje. Základními předpoklady pro 

úspěch je provozování všech činností s cílem dosáhnout maximální spokojenosti zákazníků.  

 

Cíl 

Vše v akciové společnosti je podřízeno dosaţení co nejvyšší intenzity výroby, 

produktivity práce a tím nízkých nákladů na jednotku produkce. Těchto cílů však nelze 

dosáhnout bez nejmodernějších strojů. Vybavení firmy moderní technikou je na dobré úrovni. 

Avšak společnost i přesto má rezervy v produktivitě práce, zavádění novějších technologií 

výroby.  

 

Nabízené produkty 

Od svého vzniku se zabývá především výrobou extrudovaných snacků, cereálních 

výrobků a balením suchých plodů. Avšak na trhu pod touhle značkou můţeme taktéţ 

naleznout výrobky v čokoládě (oříšky v čokoládě, sušené ovoce v čokoládě, speciality 

v čokoládě), sladké cereálie a extrudované křehké plátky. 
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Kvalita 

Obchodní aktivity jsou zaměřeny především na velké obchodní řetězce, na 

maloobchodní prodej a v neposlední řadě na výrobní spolupráci s významnými výrobci 

potravin v České republice. 

 Společnost si je vědoma, ţe zákazníci se čím dál častěji zajímají o kvalitu a původ 

potravin, které jedí. To byl jeden z důvodů, proč se společnost snaţila získat ocenění Klasa od 

Ministerstva zemědělství České republiky za splnění sedmi nadstandardních kritérií. Dále 

získala označení Česky výrobek pro celou řadu svých výrobků za dodrţení stanoveného 

minimálních podílů hlavní suroviny z tuzemských zdrojů (Interní materiály firmy). 

 

5.2.2. Srovnání konkurence 

 Na základě popisu charakteristiky všech zkoumaných společností v této práci, bude 

provedeno srovnání společností z různých pohledů, jako je konkurenční strategie, marketing, 

trendy konkurence atd. 

 

Srovnání konkurenčních strategií 

 Vybraná společnost Bersi se zaměřuje nejvíce na výrobu extrudovaných výrobků, 

především snacků a crecrků. V roce 2002 se stala i jednou z nejúspěšnějších značek na 

českém trhu. Za svůj hlavní bestseller můţe povaţovat snack „Bersi Uherák“. 

Z charakteristiky společností nám pak vyplynulo, ţe společnost ALIKA nejvíce konkuruje 

praţením suchých plodů, potvrzuje to také fakt, ţe společnost se řadí, mezi největší 

středoevropské praţírny. Mezi našeho většího konkurenta ve výrobě a distribuci smaţených 

crackerů a snacků můţeme řadit spíše GOLDEN SNACK. Tato společnost se však také 

zaměřuje na výrobu chipsů. Největší místo na trhu můţeme říci, ţe zaujímá společnost 

Intersnack a to hned z několika důvodu. Jeden z nich je fúze se společnosti CANTO, dále pak, 

ţe společnost zaujímá vedoucí pozici v kategorii bramborových lupínků, slaného pečiva, 

oříšku a popcornu. INTERSNACK je stále ve střehu a snaţí se být vůdcem trhu, to můţeme 

poznat podle nabízené pestré škály slaných snacků. Společnost nabízí velmi silné a známe 

značky na českém trhu, které mají dlouholetou tradici, a je těţké jim konkurovat. Za ně 

můţeme povaţovat značku Bohemia a POM-BÄR. Jeden z menších konkurentů, pro námi 

zvolenou společnost, představuje POEX, ta se zabývá taktéţ výrobou extrudovaných snacků, 

cereálních výrobků a balením suchých plodů.  
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Zaměření konkurence 

 ALIKA klade zejména velký důraz na zajištění zdravotní bezpečnost svých výrobků, 

proto pravidelně certifikuje systém bezpečnosti svých výrobků podle norem IFS a BRC. 

Oproti tomu se konkurent GOLDEN SNACK snaţí stále rozšiřovat a inovovat výrobní 

sortiment na základě aktuální potřeby trhu. Nezanedbává ani kvalitu vstupních surovin a 

dodrţování výrobních postupů. Společnost se také orientuje na kvalitní spolupráci s 

obchodními partnery.  Strategický plán zaměřený na výběr kvalitních surovin, jako jsou 

brambory, slunečnicový olej, koření, které musí splňovat nejvyšší nároky stanové současnými 

normami, zvolila společnost INTERSNACK. Dalším důleţitým bodem ve výrobě je pro ně 

vyuţívání nejmodernější technologie v procesu balení. Podobných cílů, jako je dosaţení co 

nejvyšší intenzity výroby, produktivity práce a dosaţení nízkých nákladů na jednotku 

produkce si stanovila společnost POEX. Těchto cílů se snaţí dosáhnout pomocí nejmodernější 

techniky a nakupují tak výkonné stroje na dobré úrovni. Nicméně společnost i přesto má 

rezervy v produktivitě práce a problémy se zaváděním novějších technologií výroby. 

V současné době společnost Bersi sleduje dění na trhu a uvádí na trh zajímavé novinky. Jen 

tak můţe konkurovat těm nejlepším společnostem na trhu. Ani v technologii nezůstává 

pozadu a pokračuje v investicích rozvoje výrobních technologií, modernizací výrobních 

prostorů a zvyšování kvality. 

 

Srovnání distribuce 

 Stejně jako námi vybraná společnost se snaţí vyváţet i na zahraniční trh ostatní 

konkurenti. Jedním z nich je právě ALIKA, která mezi největší své zákazníky řadí Makro ČR, 

Metro SR, Billa, Nestlé ČR, Kaufland, Globus a mnoho dalších. GOLDEN SNACK 

distribuuje nejvíce na území ČR, přesto některé výrobky a zboţí jsou vyváţené na zahraniční 

trhy.  

 

Privátní značky konkurence 

 Velkou část nynější výrobky zaujímá také výroba privátních značek pro obchodní 

řetězce. ALIKA jich vyrábí hned 14 a patří to tak k její významné části produkce. Výrobou 

privátních značek pro národní i nadnárodní řetězce se zabývá i GOLDEN SNACK. Ani 

společnost POEX není výjimkou a do svých aktivit zařadila spolupráci s významnými výrobci 

potravin v České republice. Námi vybraná společnost není pozadu a taktéţ je zaměřena na 

výrobu privátních značek, která v dnešní době tvoří významnou část její produkce. 
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Trendy konkurence 

 Dnešním trendem se stávají čím dál více bio produkty a toho si je ALIKA vědoma, 

proto se zaměřuje na výrobu praţených suchých plodu, avšak bez přidaného oleje. Kvalitou a 

původem potravin se zabývá i společnost POEX, neboť ví, ţe se o to zákazníci čím dál častěji 

zajímají. Z toho důvodu se snaţila společnost získat ocenění Klasa a označení Český výrobek 

pro celou řadu svých výrobků. Cílem společnosti Bersi je mít nejlepší výrobky ve svých 

segmentových skupinách, toho se snaţí dosáhnout pomocí velkého důrazu na nejvyšší kvalitu 

výsledného produktu. Společnost vybírá jen ty nejlepší suroviny a pouţívá nejmodernější 

technologií.  

 

Marketing  

 Společnosti Alika nezanedbává ani marketingovou činnosti, snaţí se spotřebitele 

neustále informovat o svých produktech v podobě pravidelných reklam v odborných 

časopisech, v televizní reklamě a účasti na zahraničních veletrzích a výstavách, taktéţ mezi 

reklamní kampaně zařazuje ochutnávky na prodejních jednotkách. Základním kamenem 

podpory všech značek společnosti INTERSNACK jsou investice do televizní reklamy. Na 

úrovni obchodu připravují pro kaţdou novinku mnoţství aktivit např. ochutnávky, inzerce v 

obchodních časopisech.  Reklama je v dnešní době velmi důleţitou stránkou v boji proti 

konkurenci. Jen tak se výrobky mohou zvýraznit a dostat co nejvíce do podvědomí zákazníků. 

Společnost tak můţe očekávat vyšší zájem o nabízené produkty a rychlejší návratnost 

vynaloţených prostředků a moţnost dalšího rozvoje firmy. Je proto nesmírně důleţité 

investovat prostředky do reklam v jakékoliv podobě.  

 

5.3. Srovnání vybraných kritérií  

 Pro určení konkurenční strategie je důleţité identifikovat a zhodnotit své hlavní 

konkurenty, zjistit co nejvíce informací. Je třeba neustále srovnávat produkty a jejich 

distribuci, ceny, finanční stránky konkurence. Jen tak je moţné zjistit konkurenční výhody a 

nevýhody, pomocí nichţ se plánují konkurenční strategie, které umoţňují co nejlépe umístit 

její produkt proti nabídce jiných firem. 

 Všechna zkoumaná data jsou potřebná pro zvolení a navrţení konkurenční strategie, 

pomocí ní by měla společnost dosáhnout konkurenční výhody v budoucnu. Dalším cílem této 

kapitoly je zjistit, jaké postavení na trhu zaujímá společnost Bersi a to hned z několika 

hledisek. Porovnány budou finanční ukazatele, ceny jednotlivých výrobků, obsah přidaných 

látek a další. 
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5.3.1. Finanční ukazatelé 

 V této kapitole budou zkoumány finanční stránky vybraných společností, kde budou 

srovnány finanční ukazatele. Nejdříve bude srovnán vývoj trţeb, výsledek hospodaření a 

porovnaná bude i celková zadluţenost firem.  

 Veškeré údaje byly pouţity z výročních zpráv umístěné na internetových stránkách 

www.justice.cz, kde jsme nejvíce vyuţívali Rozvahu a Výkaz zisku a ztrát. Jelikoţ ve 

výročních zprávách jsou obsaţeny důleţité údaje o finanční situaci podniku a kaţdá 

společnost se snaţí své údaje chránit, nenalezneme proto na stránkách aktuální výroční zprávy 

za poslední roky.  

 Taktéţ se musí brát ohled na společnosti, které vlastní i více závodů zabývající se 

prodejem odlišných výrobků. Tudíţ nebylo moţné zjistit, jaká hodnota z trţeb připadá na 

výrobu, jimiţ se tato práce zabývá. V úvahu se musí také brát fakt, ţe se jednotlivé 

společnosti sloučili pod jednu velkou společnost, nebo byly přepsány do vlastnictví velkých 

akciových společností, pod které spadá více podniků rozlišné výroby, nebo některé údaje 

nebyli dostupné vůbec. Z tohoto důvodu musíme brát výsledky za zkreslené, jelikoţ nebylo 

moţné provést přesnou analýzu finančních ukazatelů námi vybraných společností. Srovnání 

finančních ukazatelů tak nebude zcela přesné. 

 

Tabulka 5.3 - Vývoj tržeb za období 2007-2010 a výsledné pořadí 

  
Společnost 

Tržby za prodej zboží v tis. Kč 
Průměr Pořadí 

2007 2008 2009 2010 

Alika 13 662 25 779 32 317 69 061 35 205 3. 

Bersi 5 676 11 904 19 731 10 572 11 971 4. 

Goldensnack 123 755 * * * 123 755 2. 

Intersnack 274 606 * 479 441 372 359 375 469 1. 

Poex 1 000 524 5 893 9 856 4 318 5. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pozn. - * není uvedeno 
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Společnost 
Tržby za prodej vlastních výrobků v tis. Kč 

Průměr Pořadí 
2007 2008 2009 2010 

Alika 286 432 310 460 269 638 275 588 285 530 4. 

Bersi 346 238 384 500 377 222 428 093 384 013 3. 

Goldensnack * * * * * * 

Intersnack 926 124 * 923 773 1 098 737 982 878 1. 

Poex 438 888 497 830 511 339 653 342 525 350 2. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Prodej vlastních výrobků a sluţeb představuje tržby za prodej vlastní hmotné a 

nehmotné produkce externím odběratelům. Zde jednoznačně nejvyšší obraty prokazuje 

společnost INTERSNACK, které se průběţně kaţdý rok zvětšují.  

 U společnosti Alika lze vidět určitý pokles vývoje trţeb od roku 2008, ve srovnání 

vývoje trţeb za prodej vlastních výrobků, tak dopadli nejhůře. U společnosti Goldensnack 

nebylo moţné potřebné data získat.  K 1. lednu 2009 došlo ke sloučení společnosti 

INTERSNACK a.s. se společností CANTO s.r.o. na základě projektu fúze. Společnost tak 

můţeme povaţovat za jednoho z největšího konkurentů, která tak nyní vlastní velkou škálu 

nabízených značek a tím i jednotlivých produktů. Potvrzuje to i fakt, ţe dosahují největších 

trţeb. 

 

Tabulka 5.4 - Vývoj výsledku hospodaření za období 2007-2010  

  
Společnost 

Výsledek hospodaření účetního období v mil. Kč 
Průměr Pořadí 

2007 2008 2009 2010 

Alika 2 273 - 8 336 4 644 381 - 260 5. 

Bersi 40 085 38 528 55 727 61 146 48 872 2. 

Goldensnack 1 001 * * * 1 001 4. 

Intersnack 173 778 * 159 125 166 261 166 388 1. 

Poex 21 108 21 623 14 268 18 935 18 984 3. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Poloţka výsledek hospodaření běţného účetního období po zdanění představuje 

rozdíl mezi výnosy a náklady, do kterých byla zahrnuta daň z příjmů splatná i odloţená. 

Výsledek hospodaření je důleţitou informací z mnoha hledisek.  
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Jednou z nich je posouzení hospodářské situace podniku, zjištění stavu majetků, závazků a 

pohledávek, výše nákladů a výnosů. Dále pak posouzení celkové ekonomické situace z 

hlediska externích uţivatelů jako jsou banky, pojišťovny, akcionáři, finanční úřad a veřejnost.  

 Výsledky hospodaření společností v jednotlivých letech jsou velmi podobné, patrné 

jsou jen velmi malé rozdíly. Největších výsledků však dosáhl opět INTERSNACK. 

Společnost INTERSNACK v roce 2010 dosáhla obratu 1 326 101 tis. Kč. Výsledek 

hospodaření před zdaněním činí 230 543 tis. Kč, coţ je v porovnání s účetním obdobím 2009 

o 23 795 tis. Kč více. Taktéţ u vybrané společnosti BERSI se kaţdý rok výsledek hospodaření 

zvětšuje. Lze tak říci, ţe o výrobky je neustálý zájem, ba i větší, avšak nepatří mezi hlavního 

konkurenta. Je proto nezbytně nutné sledovat stále dění na trhu a nezůstávat tak v uvádění 

nových výrobků pozadu. Je třeba stále inovovat a znát potřeby zákazníků, jak uţ vyplynulo 

z Porterovy analýzy konkurenčních sil.  

 

Tabulka 5.5 – Vývoj celkových aktiv za období 2007-2010 

Společnost 
Celková aktiva v tis. Kč 

Průměr Pořadí 
2007 2008 2009 2010 

Alika 128 592 136 362 122 222 134 493 130 417 4. 

Bersi 484 649 549 499 735 515 781 633 637 824 2. 

Goldensnack 39 320 * * * 39 320 5. 

Intersnack 1 095 332 1 100 430 1 015 886 976 179 1 046 957 1. 

Poex 303 908 373 586 415 455 413 103 376 513 3. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Celková aktiva představují v účetnictví všechno, co účetní jednotka vlastní a v 

budoucnu jí to přinese ekonomický prospěch. Nejniţší celková aktiva vlastní společnost 

Alika, průměr za zkoumané období je 130 417 tis. Kč. Námi vybraná společnost patřila dříve 

do vlastnictví ZP Šumvald a.s., ta zanikla bez likvidace a nástupnickou společností se stala 

firma Úsovsko a.s. Jmění zanikající společnosti přešlo na nástupnickou společnost Úsovsko 

a.s. Díky této fúzi se v roce 2009 významně zvýšila aktiva společnosti. Také v roce 210 došlo 

ke zvýšení celkových aktiv a to o 6,3 % na konečných 781 633 tis. Kč.  

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD_jednotka
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Tabulka 5.6 – Vývoj cizích zdrojů za období 2007-2010 

Společnost 
Cizí zdroje v tis. Kč 

Průměr Pořadí 
2007 2008 2009 2010 

Alika 94 860 111 347 92 736 104 687 100 908 4. 

Bersi 140 827 167 983 256 519 251 379 204 177 3. 

Goldensnack 30 699 * * * 30 699 * 

Intersnack 643 700 762 683 565 108 586 957 639 612 1. 

Poex 220 789 267 392 295 230 274 190 264 400 2. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Cizí zdroje jsou veškeré závazky, které máme vůči dodavatelům, finančnímu úřadu, 

zdravotní pojištění a sociální instituce, zaměstnancům a bance. Společnost, která nejvíce 

financuje z externích zdrojů je INTERSNACK, v průměru s 639 612 tis. Kč. Financování 

z externích zdrojů nejméně vyuţívá Alika. 

 Vlastní kapitál představuje vlastní zdroje vloţené do hospodaření. Tvoří jej základní 

kapitál, kapitálové fondy, rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a dále 

výsledek hospodaření minulých let a běţného účetního období. Nejvyšších hodnot vykázala 

společnost Bersi s průměrnou hodnotou 433 601 tis. Kč, Intersnack jen o něco menší 

s hodnotou 407 327 tis. Kč.  

 

Tabulka 5.7 - Vývoj základního kapitálu za období 2007-2010 

Společnost 
Základní kapitál v tis. Kč 

Průměr Pořadí 
2007 2008 2009 2010 

Alika 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 4. 

Bersi 5 676 11 904 19 731 10 572 11 971 3. 

Goldensnack 200 * * * 200 * 

Intersnack 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 1. 

Poex 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 2. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Základní kapitál tvoří část vlastního kapitálu společnosti a představuje hodnotu 

vkladů vlastníků do společnosti. Základní kapitál se tvoří při zaloţení společnosti a během 

ţivota podniku se většinou nemění.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlastn%C3%AD_kapit%C3%A1l
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Největší podíl základního kapitálu vlastní společnost Intersnack, jak vyplynulo z tabulky 

výše, patří mezi jasné konkurenty s největším podílem ZK, který se liší o více jak polovinu. 

Základní kapitál v hodnotě 7 500 tis. Kč vlastní společnost Alika.  

  

Tabulka 5.8 - Vývoj mzdových nákladů za období 2007-2010 

Společnost 
Mzdové náklady v tis. Kč 

Průměr Pořadí 
2007 2008 2009 2010 

Alika 17 151 18 588 18 937 19 237 18 478 4. 

Bersi 65 540 72 781 78 689 78 673 73 921 2. 

Goldensnack * * * * * * 

Intersnack 95 585 * 112 581 121 466 109 877 1. 

Poex 33 641 37 732 48 367 46 734 41 619 3. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Mzdové náklady obsahují náklady na veškeré poţitky zaměstnanců ze závislé 

činnosti. Mzdové náklady firem jsou značně vyšší neţ průměrná měsíční mzda. Tyto náklady 

výrazně zvyšují povinné odvody na pojistném, které jsou v Česku jedno z nejvyšších.  

Zaměstnavatelé v Česku odvádí za své zaměstnance 34 % na povinném pojistném (25 % na 

sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění). Vysoké odvody na pojistném a sloţitá 

administrativa spojená se zaměstnáváním jednoho zaměstnance je jedním z důvodů, proč 

podnikatelé váhají přijmout jednoho či dva zaměstnance.  

Nejvyšší mzdové náklady vykazuje společnost INTERSNACK s průměrnou částkou 109 877 

tis. Kč, nejblíţe se k tomu přibliţuje naše zvolená společnost BERSI s průměrnou částkou 

73 921 tis. Kč, za nejniţších  

 

 Z výsledků všech vybraných finančních ukazatelů je patrné, ţe největším konkurentem 

se jasně stává společnost INTERSNACK, která vykazuje vţdy nejlepší výsledky mezi 

porovnávanými společnostmi. Z finančního pohledu můţeme za nejméně ohroţující 

společnost povaţovat ALIKU. Vybraná společnost si však nestojí vůbec špatně a dosahuje 

v pořadí hned prvních pozic. 
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5.3.2. Obsah přidaných látek  

 U srovnání arašídů dopadla společnost Bersi nejhůře. Konkrétně díky výrobku Arašídy 

v těstíčku wasabi, který obsahuje absolutně nejvíce přídatných látek. Podobný výrobek vyrábí 

společnost Intersnack pod Značkou Bohemia Crispers se značně menším mnoţství přídatných 

látek. Pro budoucí zvýšení prodeje tohoto výrobku bych doporučila eliminace přídatných 

látek. Ve srovnání přídatných látek u arašídů nejvíce konkuruje společnost Intersnack s velice 

podobnými produkty, dále pak Poex a Alika. Nicméně arašídy s příchutí společnosti Alika 

nejsou v obchodních řetězcích dostupné. 

 V kategorii hackerů nejvíce konkurují spolenosti Intersnack a Golden snack z pohledu 

počtu nabízených produktů. Intersnack jich v této kategorii nabízí hned 6, Golden snack 5 a 

Bersi pouze jeden produkt. K vyzdviţení stojí výrobek Méďa od poslední Intersnack pod 

značkou Canto, výrobek je vhodný pro děti, jak svým vzhledem tak především mnoţství 

obsaţených přídatných látek, vzhledem k tomu, ţe neobsahuje ţádné přídatné látky. Bylo by 

pro společnost Bersi vhodné se tímto produktem inspirovat a zařadit jej taktéţ do své nabídky. 

Z pohledu výrobkové řady snacků má společnost Bersi hned několik velkých konkurentů. Za 

jednoho z největších můţeme povaţovat Intersnack, který do svého portfolia řadí hned 

několik velmi známých značek jako je Bohemia Super a Pom-Bar. Právě u výrobku značky 

Bohemia super byli nalezeny dva zcela vhodné produkty pro konzumaci. Bohemia Super 

s příchutí papriky a rajčete a pizza sýr neobsahují ţádné přídatné látky. Nejhůře v tomto 

porovnání dopadla společnost Poex. 

 Mysli tyčinky nabízejí pouze společnosti Poex a Alika, nicméně ani jedny jsme na 

prodejních pultech nenalezli. Bersi tak zaujímá hlavní pozici v nabízení těchto produktů. 

Vzhledem k zjištěnému trendu zdravé výţivy pomocí Pest analýzy, je tento koncept pozitivní 

a společnost by se tak měla dárek těmito výrobky zabývat. Mysli tyčinky Symply Nut od 

společnosti Bersi bylo moţné zakoupit hned v několika obchodních prodejnách. 

 Vzhledem k zvyšujícímu zájmu o zdravou výţivu byla zkoumána a následně srovnána 

nabídka cereálií. Nicméně bylo zjištěno, ţe Intersnack, Alika a Golden snack zmíněné 

výrobky nenabízejí. Bersi má v tomto ohledu náskok před konkurencí. Za zmínku opět stojí 

výrobek Duhové kuličky od společnosti Bersi, které jsou jak svým vzhledem tak obsahem 

vhodné pro děti.  
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5.3.3. Dostupnost výrobků  

 Metodou osobního pozorování byla zjištěna dostupnost jednotlivých značek 

v supermarketech a hypermarketech. Následně bylo vše zaznamenáno do tabulky, a pomocí 

barevných ploch vyznačeno, kde se produkty nacházejí. Na konci jsme vyhodnotili 

společnosti, které lze zakoupit na nejvíce prodejních místech.  

 

Tabulka 5.9 - Dostupnost výrobků v obchodních řetězcích v roce 2012 

  ALBERT BILLA GLOBUS HRUŠKA PENNY TESCO 

Počet 

celkem  Pořadí  

Alika             3 2. 

Bersi             4 1. 

Goldensnack             2 3. 

Intersnack             3 2. 

Poex             -  - 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 5.10 – Dostupnost výrobků v obchodních řetězcích v roce 2013 

  ALBERT BILLA GLOBUS HRUŠKA PENNY TESCO 

Počet 

celkem  
Pořadí 

Alika     

 

  

 

  4 2. 

Bersi     

 

  

 

  6 1. 

Goldensnack   

    

  2 3. 

Intersnack             6 1. 

Poex 

   

  

  

1 4. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z tabulky vyplynulo, ţe nejvíce dostupná je právě námi zkoumaná značka Bersi, dále 

pak Goldensnack, nejméně je moţné v obchodech naleznout produkty značky Poex. Pro Bersi 

to tak znamená velké pozitivum v umisťování svých výrobků v obchodech, kdy velké 

obchodní řetězce dávají přednost právě výrobkům této značky.  
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 Umisťování svých výrobků se zdá v dnešní době velkým problémem a není 

jednoduché získat místo v regálech u jednotlivých obchodních řetězců. Jednou z hlavních 

překáţek se stávají výrobky téhoţ druhu, prodávané pod značkou obchodního řetězce. 

Obchodní řetězce si tak nechají vyrábět extrudované výrobky pod svou vlastní značkou. 

Vlivem velké produkce pro všechny své obchody získají levnější ceny. Metodou pozorování 

bylo zjištěno, ţe velké mnoţství zastoupených výrobkových řad má právě Albert, Tesco a 

Kaufland. Upřednostňují tedy výrobky pod svou značkou a pro výrobce, extrudovaných 

produktů, tak není lehké se do těchto obchodů dostat a získat smlouvy na odběr svých 

produktů. Druhým problémem se stává dovoz ze zahraničí, nabídka extrudovaných produktů 

vyráběných mimo ČR je zastoupena v kaţdém obchodním řetězci. Určitou část v těchto 

regálech tak zaplňují výrobky privátní značky a zahraniční produkty, pro české společnosti to 

znamená velký souboj, jak se do řetězců dostat. 

 

 Pouze u jedné společnosti lze výrobky zakoupit prostřednictvím internetu. 

Konkurenční společnost Poex provozuje na svých internetových stránkách taktéţ e-shop, kde 

je moţné si výrobky objednat přímo z pohodlí domova. Spotřebitelé tam taktéţ naleznou 

sloţení jednotlivých produktů a nabízeny jsou jim i výrobky v akčních cenách. Extrudované 

produkty společnosti Poex je velmi obtíţné v obchodních řetězcích nalézt, dá se říct, ţe se 

v nich skoro vůbec nevyskytují a spotřebitelům jsou tak málo dostupné. To je jeden 

z moţností, proč společnost Poex volila prodej svých výrobků pomocí internetových stránek.   

 

 Vladimír Jančura je majitelem známé společnosti Student Agency v České republice, 

která provozuje ţluté vlaky a autobusy. Tyto dopravní prostředky se stávající čím dál více 

oblíbenějšími mezi lidmi a denně je tak vyuţije velké mnoţství cestujících a potenciálních 

spotřebitelů extrudovaných výrobků. Ve svých vlacích nabízí drobné občerstvení, kterým se 

snaţí zpříjemnit cestování pro své zákazníky a nabídnout jim něco více, neţ jeho konkurence. 

Výrobky se prodávají pouze s tímto záměrem, nikoliv s cílem ziskovým, proto jsou pro 

cestující nabízené výrobky cenově dostupné a je tedy velkým předpokladem, ţe si jej denně 

zakoupí velké mnoţství cestujících. Pro vybrané společnosti, které se staly jejich dodavateli, 

tak vzniká příleţitost, jak se dostat do podvědomí, co největšímu mnoţství lidí, pomocí této 

skryté reklamy. Student Agency při výběru jednotlivých výrobků, nabízených ve svých 

vlacích a autobusech, klade velký důraz, který je kladen především na kvalitu, výjimečnost a 

zdraví výrobku. Nabídka se nachází v Průvodci ţlutým servisem, který je umístěn na kaţdém 

sedadle autobusu. Moţnost dostat se do této nabídky tak není jednoduché.  
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Dodavatelé mohou svou nabídku zasílat na vyhraněnou adresu catering@regiojet.cz. Tuto 

moţnost získala společnost Intersnack se svojí řadou Bohemia Crispers, jedná se o arašídy 

s příchutí, které jsou nabízené ve ţlutých autobusech, za pouhých 15 Kč /65g. 

 

5.3.4. Cenová dostupnost 

 Pomocí vlastního pozorování v obchodech bylo provedeno porovnání cen jednotlivých 

produktů. Sledování probíhalo v obchodech Hruška, Interspar, Tesco, Albert ve městech 

Uničov, Brno a Ostrava. Cenové srovnání bylo provedeno pro všechny produkty společnosti 

Bersi a jejich konkurující výrobky. Informace byly shromáţděny pomocí metody sledování a 

následně převedeny do přehledných tabulek, které se nachází v přílohách. U všech výrobků 

byla zjištěna průměrná cena za 1g, aby tak mohl být vyhodnocen nejlevnější a nejdraţší 

výrobek ve své kategorii. Nicméně velké mnoţství produktů nebylo nalezeno a nemohli tak 

být hodnoceny všechny výrobky.  

 Z analýzy vyplývají následující poznatky. Nejvyšší ceny nabízí za své produkty 

společnost Intersnack, naopak k nejlevnějším patří Poex. Nicméně výrobky této značky jsou 

těţko dostupné. Bersi tak oproti konkurenci stanovuje průměrné ceny. Tuto strategii povaţuji 

za vhodnou, vzhledem k vyplývajícím informacím z Pest analýzy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

6. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 

 Pomocí metody PEST byl stanoven cíl, zjistit, která společnost pouţívá velké 

mnoţství přídatných látek ve svých výrobcích a ohroţuje tak zdravý společnosti.  

 

 Dále bylo metodou PEST zjištěno, ţe procento spotřebitelů bezlepkových výrobků 

roste a do budoucna tak lze očekávat nárůst poptávky po těchto produktech. Kategorii 

bezlepkových výrobků by tak společnost měla určitě zahrnout do svých výrobních 

programů a uspokojit i tyto potřeby zákazníka. Můţeme říci, ţe spotřebitelů 

s bezlepkovou dietou bude v budoucnu přibývat a následně se tak zvyšovat poptávka po 

těchto produktech. Společnosti Bersi se doporučuje zaměřit na tyto spotřebitele a 

uspokojit jejich potřeby. Problémem u těchto nabízených výrobků zůstává stále cena. 

Můţeme tedy říci, ţe nabídka výrobků neobsahující lepek není stále plně dostačující a je 

tedy volný prostor se na tento trh dostat. 

 

 Z kapitoly export a import vyplynulo, ţe je důleţité nyní sledovat konkurenci 

v zahraničí nejen z důvodu tzv. sledování a učení se něčeho nového, nýbrţ musí se stále 

informovat o vývoji zahraničních firem a o novinkách výrobků na trhu, které se nyní 

snadno dostanou na české pulty do obchodních řetězců díky EU. Naši spotřebitelé by tak 

snadno mohli přejít k nákupu výrobků od zahraničních dodavatelů, kteří budou nabízet 

inovativní produkty a uspokojivější ceny pro spotřebitele. Společnost Bersi tak nesmí 

dovolit, aby zůstala pozadu se svou výrobou a inovování stávajících a zcela nových 

výrobků. V dnešní době je velmi důleţité sledovat zahraniční společnosti, které se 

zabývají výrobou extrudovaných výrobků, s kterými denně soupeří o své zákazníky.  

  

Nynější situace nezaměstnanosti neumoţňuje mnoha lidem vybírat si nakupované zboţí 

podle svých potřeb, ale jsou nuceni, zaměřovat se na cenu. Ze statistiky nezaměstnanosti 

vyplývá, ţe je velký počet obyvatelstva bez práce. Situace se však ani nelepší a prognózy 

do budoucna jsou prozatím taktéţ negativní. Zákazníci jsou tak nucení dávat přednost 

levnějším produktům v kategorii pochutin.  V této situaci můţeme očekávat větší zájem o 

levnější výrobky, prodávané ve větších baleních. V kapitole Cenová dostupnost bylo 

snahou zjistit, jaké cenové strategie volí jednotlivé podniky. 
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 V roce 2016 je pravděpodobné očekávat zvýšení sníţené sazby DPH na 17,5 %. Tento 

faktor se velmi odrazí v cenách nakupovaného materiálu na výrobu, jako jsou polotovary, 

obaly, pracovní pomůcky a mnoho dalšího. Společnost tak musí počítat se zdraţením 

svých výrobků, nebo se připravit na eliminaci svých nákladů právě na nákup materiálu, či 

sníţit celkové náklady na chod společnosti, aby mohla udrţet ceny na stále stejné úrovni 

jako dosud. Doporučujeme hledat nové dodavatele s levnějšími cenami, nebo vyjednat 

mnoţstevní slevy u stávajících dodavatelů a změnit tak nákupní smlouvy. Jedna z dalších 

nabízených moţností je nákup levnějších polotovarů, nicméně tuto variantu nedoporučuji. 

Došlo by tak ke zhoršení kvality nabízených produktů. Zvýšení daně v příštích letech je 

jeden z důleţitých faktorů, které budou mít vliv na úspěch a fungování společnosti. Je 

tedy nezbytné se na tuhle chvíli připravit a zvolit správnou strategii 

 

 Trend zdravé výţivy s sebou přináší zvýšenou spotřebu cereálních snídaní a dalších 

cereálních snacků. Značnou oblibu si v tomto kontextu získávají nejrůznější cereální 

výrobky připravované extruzní technologií. Nejznámější jsou snídaňové cereálie, mysli 

tyčinky a mnoho dalších. 
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ZÁVĚR 

 Bakalářská práce se zabývá analýzou konkurence společnosti Bersi na českém trhu. 

Cílem je zjistit návrhy a doporučení, kterými společnost zvýší svoji konkurenceschopnost, 

prostřednictvím identifikace nejdůleţitějších konkurentů a jejich analýzy. Práce je rozdělena 

do dvou částí. V první části je vysvětlena podrobně zkoumaná problematika a v následující 

části je aplikována na společnost Bersi.  

 

 Metod provádění analýzy konkurence je nepřeberné mnoţství, nicméně pro zkoumání 

námi vybraného podniku, byly vybrány jen některé. V práci jsem se potýkala s velkým 

nedostatkem externích informací jak o vybraných společnostech, tak i o jednotlivých 

produktech. Externí data jsem získala prostřednictvím výzkumu v terénu a to formou 

pozorování ve vybraných prodejnách tří měst. Pozorování jsem provedla pomocí 

pozorovacího listu, do kterého jsem průběţně zaznamenávala vybrané informace o výrobcích. 

Kaţdá společnost si chrání všechny informace a metodou sledování nebylo moţné zjistit 

všechny dostačující informace.  

 

 Nejprve byla v teoretické části podrobně vysvětlena Analýza konkurence. Představena 

společnost Bersi. Popsány byly vybrané analýzy, které byly následně pouţity v praktické 

části. V praktické části pak následovalo vypracování jednotlivých analýz. Hlavním cílem této 

kapitoly bylo zjistit odlišnosti, silné a slabé stránky jednotlivých firem. Jako první byla 

vybrána metoda PEST, která byla zpracována s ohledem na cíl práce. Prostřednictvím ní byly 

zjišťovány trendy extrudovaných výrobků. Dále byla zpracována Porterova analýza 

konkurenčních sil. V této kapitole byl zkoumán vliv pěti konkurenčních sil na podnik Bersi. 

Cílem analýzy je nalézt postavení pro společnost, ve kterém se dokáţe bránit konkurenčním 

silám. Následoval výběr konkurence a představení vybraných společností. 

 

 Poslední části, Srovnání vybraných kritérií, byla věnována největší pozornost. 

Zkoumány byly finanční ukazatelé, obsah přidaných látek, dostupnost výrobků a cenová 

dostupnost. Pro určení konkurenční strategie je důleţité identifikovat a zhodnotit své hlavní 

konkurenty, zjistit co nejvíce informací. Je třeba neustále srovnávat produkty, ceny, finanční 

stránky konkurence atd. Jen tak je moţné zjistit konkurenční výhody a nevýhody, pomocí 

nichţ se plánují konkurenční strategie, které umoţňují co nejlépe umístit jejich produkt na 

trhu. Cílem této kapitoly je zjistit, jaké postavení na trhu zaujímá společnost Bersi a to hned 

z několika hledisek.  
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 Záměrem bylo zjistit, čím se konkurence odlišuje, jaký to pro vybranou společnost má 

dopad a následně navrhnout nová opatření a řešení. Z kaţdé analýzy byly navrhnuty 

doporučení pro společnost Bersi, pomocí kterých můţe zvýšit počet zákazníků a udrţet si 

svoji konkurenceschopnost. 

 

 Prostřednictvím celého procesu vypracování této práce byl splněn hlavní cíl 

bakalářské práce.  
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Seznam zkratek 

PEST   Analýza vnějšího prostředí podniku, Politické, Ekonomické, Sociální a  

 Technologické faktory. 

SWOT  Tato analýza je nástroj pro charakteristiku hlavních faktorů, které působí na  

 strategickou pozici podniku. Strengths – silné stránky podniku, Weaknesses  

 – slabé stránky podniku, Opportunities – příleţitosti a Threats – hrozby. 

4C  Metoda vnějšího prostředí podniku, Customers - zákazníci, Country -  

 národní specifika, Costs - náklady a Competitors – konkurence. 

EU  Evropská unie 

ČR  Česká republika 

HACCP  Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů 

IFS   International Food Standard 

BRC  British Retail Consorcium Scheme 

ČSÚ  Český statistický úřad 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

HDP -  Hrubý domácí produkt 

S.R.O.  Společnost ručením omezeným 

A.S.  Akciová společnost 
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