
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA 

Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTIMALIZACE FIREMNÍ STRATEGIE 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Martina Spodniaková 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Yveta Tomášková, Ph.D. 

 

 

 

 

Ostrava 2016 



 



 



Poděkování 

Ráda   bych   na    tomto    místě    poděkovala    vedoucí   mé    bakalářské   práce  

Ing. Yvetě Tomáškové, Ph.D. za ochotu, se kterou mi poskytovala cenné rady, odbornou 

pomoc a připomínky při zpracování. 

Děkuji rovněž celému týmu společnosti KTP stavební systémy s.r.o. za umožnění 

zpracování bakalářské práce a za poskytnutí firemních materiálů a cenných rad. 

  



Anotace 

Bakalářská práce se zabývá strategickou analýzou vnitřního a vnějšího prostředí 

vybrané společnosti a zhodnocení její současné situace. Obsahuje také návrh firemní 

strategie, která by vedla k udržení, případně posílení současného postavení firmy na trhu. 

Práce je rozdělena do dvou částí. V první části práci se věnuji zejména teoretickému 

vymezení problematiky s využitím dostupné odborné literatury. Získané poznatky jsou 

použity v praktické části při tvorbě analýzy společnosti KTP stavební systémy s.r.o. a  jsou 

shrnuty ve SWOT analýze. Na základě výsledků analýz a výzkumu volím nejvhodnější 

strategii rozvoje firmy a navrhuji možná doporučení pro realizaci strategie ke zvýšení její 

konkurenceschopnosti. 
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1 ÚVOD 

V současné ekonomické situaci jsou manažeři, podnikatelé a vlastníci podniků 

nuceni v ještě vyšší míře hledat varianty, jak udržet svoji firmu na trhu. Proto je důležité se 

důkladně zaměřit na strategické plánování. 

Tvorba strategie představuje jeden z nejvýznamnějších procesů řízení firmy. Její 

vytváření patří k jedné z nejčastějších a nejstarších věcí, které lidé dělají. Je velmi důležité 

využití veškerých možných znalostí a dostupných informací v dané oblasti a veškerých 

možných kapacit. Jedná se o týmovou práci, na které se podílejí členové vrcholového 

vedení, management, pracovníci firmy, ale i experti.  

Každá firma chce být bezpochyby úspěšná, a proto je důležité dbát na správné 

fungování a rozvíjení firmy a to pečováním, posilováním tvořivé kultury firmy a motivací 

zaměstnanců. Stabilní příjem je potřeba nás všech a ideální je, když se tento příjem 

zvyšuje.  

Vytvořená strategie pomáhá firmě, aby byla schopna dlouhodobě peníze 

vydělávat.  (Charvát, 2006, s. 24) 

Proto je stěžejní mít konkrétní plán a zaměřit se na konkrétní cíle. Ovšem, 

mnohdy se stává, že se firmy setkávají s problémy při realizaci svých strategických plánů. 

Je to způsobeno rozpory mezi plánovanými a dosaženými strategickými cíli. Je tedy nutné 

dbát a dodržovat metod vhodných pro daný podnik, vycházet také ze zásad a historie 

podniku, cílů podniku a neopominout jak vypracování strategické analýzy vnějšího, tak i 

vnitřního prostředí. Jedním z důležitých faktorů pro vhodné strategické plánování a 

realizaci dané strategie je nejen cíl, ale hlavně společná vůle tyto kroky prosazovat a snažit 

se tak společně zlepšit situaci firmy. 

Cílem této bakalářské práce je popsat a analyzovat okolí a prostředí podniku a na 

základě výsledků těchto analýz určit pro vybranou firmu nejvhodnější strategii.  

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V první, tj. 

teoretické části se zaměřím na strategii, strategické řízení podniku a význam strategického 

řízení podniku a strategických analýz včetně metod, které lze použít. V druhé části, tj. 

praktické se zaměřím na misi, hodnoty firmy, vizi a konkrétní strategický cíl. Provedu 
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analýzu jak vnitřního, tak vnějšího okolí podniku a teoretická východiska tak budu 

aplikovat právě v části praktické. Výsledky tohoto procesu shrnu ve SWOT analýze, na 

základě které bude sestavena strategie a doporučení pro optimalizaci firemní strategie 

společnosti KTP stavební systémy s.r.o.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Strategická východiska 

2.1.1 Strategie podniku 

Tradiční definice chápe strategii podniku jako dokument, ve kterém jsou určeny 

dlouhodobé cíle podniku, stanoven průběh jednotlivých operací a rozmístění zdrojů 

nezbytných pro splnění daných cílů tak, aby tato strategie vycházela z potřeb podniku, 

přihlížela ke změnám jeho zdrojů a schopností a současně odpovídajícím způsobem 

reagovala na změny v okolí podniku, viz. obr. 1 [1] 

Obrázek 1: Vztah mezi posláním podniku, zdroji a schopnostmi a okolí podniku  

Zdroj: vlastní zpracování + Dedouchová [1] 

 

 Strategie má však v současné době mnoho definic. Jednou z dalších je definice 

strategie, kdy se jedná o proces, jehož cílem je dosažení a udržení shody mezi cíli a zdroji 

podniku na jedné straně a na druhé straně měnícím se podmínkám ve vnějším prostředí, 

neboli strategie by se měla řídit potřebami podniku, přihlížet k možnostem jeho zdrojů a 

současně odpovídajícím způsobem odpovídat na změny v prostředí podniku [3].  

Z uvedeného vyplývá, že každá firma by se měla zaměřit na takovou strategii, která 

by byla schopna rozpoznat možné budoucí hrozby, ale i příležitosti a s tím související 

faktory, které tyto hrozby ovlivňují a v co největší míře se snažit využít všech možných 



Martina Spodniaková: Optimalizace firemní strategie 

 

2016  4 

 

příležitostí a získat tak konkurenční výhodu na trhu. Je tedy potřeba určit strategické cíle 

podniku, které mu pomohou na trhu plném konkurence obstát. K tomu je důležité určit 

vhodné metody řešení, pomocí kterých je bude podnik co nejlépe naplňovat. Je tedy nutné 

vzít v úvahu, že řídíme určitou změnu. 

Samotná strategie a naplňování její cílů je běh na dlouhou trať. Pouhý zlomek 

přerušení tohoto běhu může narušit postavení firmy na trhu. Je tedy důležité vytrvat.  

Proto je potřeba neustále nalézat a „chytat se“ příležitostí k získání nové 

konkurenční výhody. Celkově lze říci, že jde o proces na sebe navazující a v případě jeho 

přerušení či dokonce zastavení, se konkurenční výhoda ztrácí a to již v krátkém čase. Proto 

je důležité svou strategii neustále aktualizovat a „nezaspat“ tak svou konkurenceschopnost. 

2.1.2 Mise (poslání) podniku 

Mise vyjadřuje poslání neboli účel firmy, proč byla firma vlastně založena. 

Vyjadřuje tak opodstatnění existence podniku. Není-li možné definovat poslání 

konkrétního podniku, pak je nutné položit otázku, zda je vůbec důvod, proč by měl podnik 

dále existovat. Jedná se o řetězovou reakci, kdy například podnik nebude dlouhodobě 

poskytovat daný produkt či zboží, které je žádoucí a nedostane se mu tedy ani tržeb. Je tak 

ohrožena jeho dlouhodobější perspektiva, protože tak nebude mít výhled na budoucí 

uplatnění na trhu. Bez poslání tedy není cíle.  

Poslání by nám mělo říci, proč firma vůbec existuje, čím je jedinečná, komu je její 

produkt, zboží či služby určeny, co chce firma dosáhnout. Odráží tedy stávající realitu a 

vychází z konkrétních podmínek, ve kterých se firma nachází. 

Ovšem poslání firmy se může časem měnit, proto je důležité se k samotné definici 

podnikání vracet a poslání firmy tak aktualizovat. Samotné poslání by mělo být 

jednoduché, jednoznačné a mělo by vyjadřovat základní informace o firmě, výrobku či 

službě.  

2.1.3 Vize 

Vize a poslání hrají velmi důležitou roli v podniku a to z hlediska budoucnosti, 

kterou si podnik představuje. Jde o stav, který chceme vidět a zažít v určitém časovém 
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okamžiku v budoucnosti, např. v horizontu pěti let. Představuje tak budoucí chování firmy. 

[4] 

Vize by měla jasně ukazovat na žádoucí budoucí vývoj firmy, její pozici na trhu. 

Měla by být dosažitelná, co se týče zdrojů firmy. Měla by se zaměřit na konkrétní faktory 

úspěchu a budoucí kroky firmy. Dále by měla být flexibilní a to proto, aby ji bylo možné 

přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu. V neposlední řadě by měla být vize sdělitelná, 

aby ji bylo možné vysvětlit v co nejkratším čase, tzn. jasná a přesná. 

2.1.4 Hodnoty firmy 

Každá firma byla založena v určitých hodnotách, které chce udržet i v budoucnu. 

Jedná se především o hodnoty chování lidí. Je tedy potřeba tuto skutečnost svým 

zaměstnancům neustále připomínat. Vedení společnosti by mělo být příkladem. Jedná se o 

chování k sobě navzájem a způsob, jakým se budeme chovat nejen k zákazníkům, ale i 

k celé veřejnosti. Každá firma má své vlastní zásady a každý zaměstnanec by je měl 

přijmout za vlastní. Obzvláště vzhledem k tomu, že jak firma, tak zaměstnanec mají 

společný cíl a tím je stabilní příjem. 

2.1.5 Strategické cíle firmy 

Strategické cíle v podniku navazují na jeho poslání a formulovanou vizi. Lze říci, 

že strategické cíle představují určité změny, aby firma byla schopna naplnit vizi. Nelze 

jednoznačně omezit strategický cíl firmy pouze na dosažení zisku, ale nastavit cíl na 

celkovou vyváženost, tj. spojit jednotlivé cíle v jeden. Např. cílem pro vlastníky je 

návratnost investice, cílem pro zákazníky je kvalita nabízených služeb, cílem pro 

zaměstnance je motivující odměna, dobré mezilidské vztahy, pro věřitele zhodnocení 

majetku. Je třeba si analyzovat současný stav, ale zároveň se zaměřit na ten budoucí. Pro 

některé firmy jsou důležitější jiné cíle a tak je potřeba se zaměřit na ty konkrétní, které té 

dané firmě vyhovují. 

V neposlední řadě je ovšem velmi důležité, aby každý ve firmě byl ztotožněn s 

definovaným cílem. Jde tak o sdílení společných hodnot a ve chvíli, když jsme osobně 

přesvědčení o správnosti cíle a rozumíme mu, jsme schopni a ochotni lépe přispívat 

k naplňování cíle. [3] 
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2.2 Strategická analýza a její význam 

Analýza podnikatelského prostředí je významným a rozhodujícím krokem, který 

je potřeba zajistit. Je důležité znát svůj cíl, vědět, čeho chceme dosáhnout a jak to chceme 

dosáhnout. [3] 

Je nutné, aby firma znala svou pozici v prostředí, ve kterém působí. Toto prostředí 

se neustále mění a firma by měla efektivně reagovat na tyto změny, tzn., že by měla 

předvídat chování nejen konkurentů, ale i zákazníků a důležité je umět na základě tohoto 

chování a změn posoudit svůj potenciál v možném dalším rozvoji. Je třeba rozpoznat 

rizikové faktory týkající se strategického záměru firmy a pokusit se jim předejít, anebo je 

zmírnit. 

Vhodně zvolená strategie by měla podnik připravit na takové situace, které by 

v budoucnu mohly nastat. Samozřejmě, s úplnou jistotou nevíme, co nás v budoucnu čeká, 

ale to nám nebrání v tom, abychom byli na případné situace připraveni a mohli se tak 

situacím, které by nemusely být pro náš podnik příznivé, vyhnout.  

Je potřeba vytvořit soulad mezi strategií a prostředím, aby bylo dosaženo lepších 

výsledků podniku. [1] 

Okolí je třeba respektovat a to především kvůli jeho vnější síle. Bez okolí není 

podnik schopen existence. Příkladem jsou např. dodavatelé, odběratelé, zaměstnanci, 

zákazníci, atd., které podnik potřebuje ke své existenci. Okolí podniku představuje tedy 

faktory, které podnik významně ovlivňují, a které podnik nemůže přímo měnit či určit, ale 

může je nepřímo ovlivňovat. 

Okolí podniku se člení na dvě části: externí prostředí a interní prostředí.  

Úkolem strategické analýzy je tedy zjistit, zhodnotit a zanalyzovat všechny možné 

faktory, na základě kterých volíme vhodnou strategii a určujeme si cíle firmy.  Je však 

důležité znát svou strategickou pozici, tj. místo, kde se podnik nachází v současnosti. 

K tomu je potřeba zanalyzovat prostředí a to nejen prostředí uvnitř podniku, ale i prostředí 

vně podniku. Obě prostředí jsou na sebe závislá, protože podnik bez okolí není schopen 

existence. Proto je důležité pro podnik poznat okolí a jeho zanalyzovaní, a to nejen 

v ekonomické sféře. Okolím podniku musíme chápat vše, co je vně podniku a zároveň je 

v nějakém vztahu s ním a s možností vlivem na něj. 
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Obrázek 2 - Strategie v prostředí 

 Strategie má v prostředí svou pozici a ta je znázorněna v procesu plánování 

v následujícím obrázku č. 2. – Strategie v prostředí. [3] 

 

 

 

 

 Zdroj: vlastní zpracování + Charvát J., 2006, s. 31 [3] 

2.3 Analýza prostředí 

Strategickou pozici určíme na základě důkladné analýzy jak vnitřního prostředí 

podniku, tak vnějšího prostředí podniku. Firma by měla být schopna okolí podniku 

zanalyzovat a flexibilně podmínkám přizpůsobit svoji strategii a z možné hrozby tak 

v ideálním případě vytvořit příležitost.  

Podnikatelské prostředí se člení na vnější prostředí (makroprostředí, 

mezoprostředí) a vnitřní prostředí (mikroprostředí), viz. obr. 3. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Zdroj: vlastní zpracování + Fotr J. a spol., s. 39 [4] 

 

Obrázek 3 - Prostředí podniku 
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 Vnější prostředí podniku zahrnuje makroprostředí, které existuje nezávisle na 

vůli podniku, tzn., že podnik jej nemůže ovlivnit. Patří sem např. legislativa a uplatňování 

právních norem, tempo ekonomického růstu, nové technologie (inovace, trendy), vliv na 

životní prostředí (dodržování zákonů), sociální faktory (struktura obyvatelstva, životní 

úroveň, migrace, úroveň vzdělání, ...). Vnější prostředí podniku zahrnuje také tzv. 

mezoprostředí, které podnik může částečně ovlivnit a to nástroji marketingu. Patří sem 

např. zákazníci (struktura, potřeby, loajalita, pružnost poptávky, apod.), konkurence 

(množství, ceny, strategie, postavení na trhu, technologie, kvalita, apod.), dodavatelé 

(množství, postavení na trhu, platební schopnost, požadavky, kvalita služeb, apod.), 

substituty (ceny). [2] 

Vnitřní prostředí podniku zahrnuje mikroprostředí, tj. prostředí, které podnik 

může ovlivnit přímo svými činnostmi. Jedná se např. o kvalitu výrobků či služeb, jejich 

ceny a odbyt, podíl a postavení na trhu, úroveň technologií, strukturu nákladů, efektivní 

využití zdrojů (zásob, strojů, pracovní síly,…), způsobu řízení, plánování, firemní kulturu, 

apod. [2] 

2.3.1 Analýza vnějšího prostředí 

Výsledkem analýzy vnějšího prostředí je seznam příležitostí a hrozeb, které je 

potřeba identifikovat. Aby byl podnik úspěšný, je potřeba sledovat faktory ovlivňující jeho 

životnost a nenechat si utéct všechny možné příležitosti, ale zároveň se snažit zamezit 

hrozbám podniku, anebo alespoň zmírnit jejich negativní dopad na podnik. Faktory 

vnějšího prostředí můžeme rozdělit na přímé (mezoprostředí) a nepřímé (makroprostředí). 

Přímé faktory podnik ovlivňují přímo a nepřímé ovlivňují nepřímo. 

Klíčovými faktory v makroprostředí jsou faktory politické, ekonomické, sociální, 

technologické, environmentální a legislativní. Tyto faktory se podrobují analýze, pro 

kterou se vžil pojem PESTEL [7]: 

 P – politické faktory (např. stabilita vlády, …) 

 E – ekonomické faktory (např. vývoj měnových kurzů, inflace, úrokové míry, 

příjmů …) 

 S – sociální faktory (např. stárnutí populace, životní styl a úroveň, míra  

nezaměstnanosti, mobilita, …) 
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Obrázek 4 - Porterova analýza pěti sil     

 T – technologické faktory (inovace v dané oblasti, vládní podpora ve vědě a 

výzkumu, zvýšení regulaci, …) 

 E – environmentální faktory (předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, 

odpadů, …) 

 L – legislativní faktory  (vliv opatření na podnikání, daňové zákony, ochrana 

životního prostředí, …) 

 

Základním úkolem analýzy PESTEL je identifikovat takové oblasti, jejichž změna 

by mohla mít v budoucnu dopad na podnik a pokusit se tak odhadnout změny, ke kterým 

by mohlo v daných oblastech dojít. Není důležité podat vyčerpávající analýzu jednotlivých 

faktorů, ale důležité se v rámci každého faktoru zaměřit jen na ty s nejvýznamnějším 

dopadem na podnik a jeho strategii.  

Klíčovými faktory v mezoprostředí jsou zákazníci, konkurence, distribuce, 

dodavatelé a substituty. Jedná se o rozbor odvětví, ve kterém je podnik aktivní nebo kam 

chce svoji činnost dále rozšířit. Vhodná metoda pro rozbor je Porterův model pěti sil. 

Schéma Porterova modelu pěti sil je na obrázku č. 4. [7] 

   

Zdroj: vlastní zpracování + Tyll L., 2014, s. 20 [7] 
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Zákazníci -  pro firmu jsou zdrojem „obživy“ a zisku. Je potřeba se zajímat o skladbu 

našich zákazníků, co je zajímá, jaké jsou jejich potřeby, jaká mají zákaznická přání, jaké 

trendy ovlivňují jejich budoucí potřeby, zda se na trhu nacházejí další potencionální 

zákazníci, jaké jsou jejich příjmy a plánované výdaje, anebo také kde se nacházejí. Lze 

říci, že ať už stávající zákazník, nebo zákazník potencionální, mají vůči dodavateli velmi 

silnou pozici. Je to především způsobeno tím, že každý si může vybrat a zákazník se může 

kdykoliv rozhodnout pro konkurenci. Ať už je důvodem cena, nebo lepší informovanost a 

poutavost.  

 

Dodavatelé -  jsou zdrojem vstupů a každý podnik je ke svému chodu potřebuje. Ať už 

z důvodu zásobování materiálem a surovinami pro svoji produkci, tak zboží nebo 

službami, které pro svůj chod potřebuje. Bez nich by nebylo možné uspokojit potřeby 

svých zákazníků.  Je potřeba si položit otázky o postavení a síle pozice dodavatele (resp. 

jejich omezený počet, nebo vysoká koncentrace, apod.), trendech spolupráce s dodavateli. 

Je potřeba se zajímat o to, zda dodavatel nenabízí produkt, který není možné na trhu lehce 

nahradit a tím může přidat na vyjednávací síle a dostává se mu možnosti diktovat si 

podmínky. Někdy i přechod k jinému dodavateli zapříčiní vysoké náklady a využívání 

substitučních výrobků se může prodražit.  

 

Tržní vyjednávací síla dodavatel a kupujících spočívá v diktování si podmínek 

v oblasti: 

 Ceny 

 Distribuce 

 Objemu zakázek  

 

Cílem podniku je hledání způsobu a jeho aplikaci tuto sílu omezit nebo v lepším 

případě ji zcela získat ve svůj prospěch. [7]  

 

Substituty – jsou takové dva statky, jejichž spotřebu může spotřebitel vzájemně zaměňovat. 

Mají podobné vlastnosti a dají se vzájemně nahradit. Pokud se zvýší cena jednoho statku, 

tak se zvýší poptávka po druhém statku. Abychom se vyhnuli hrozbě substitutů, je potřeba 
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prozkoumat, jak snadno může být náš výrobek nahrazen jiným (cena, náklady pro přechod, 

věrnost ke značce). 

 

Konkurenti – Každý podnik chce na trhu obstát, proto je potřeba znát své konkurenty, 

jejich silné a slabé stránky a strategii. Je potřeba najít něco, čím se bude podnik od 

konkurentů lišit (např. výroba stejného výrobku s nižšími náklady) – konkurenční výhodu.  

2.3.2 Analýza vnitřního prostředí 

Hlavní myšlenkou vnitřní analýzy je určení silných a slabých stránek 

podnikatelského subjektu v jeho funkčních oblastech. Tzn. všechny činnosti uvnitř podniku 

samotného, zejména co se týče výroby, výzkumu a vývoje, managementu, finanční situace, 

marketingu a informačních systémů. Jinými slovy se jedná o aktiva, která má firma 

k dispozici a schopnost firmy tato aktiva přetvořit v užitek pro svého zákazníka. Je tedy 

nutné mít na paměti zájem zákazníků. Je třeba si však uvědomit, že k dosažení hlavního 

cíle firmy, což je zisk, je zapotřebí lidí. Lidský kapitál je tak přeměňován na kapitál 

finanční.  

V jistém smyslu je vnitřní analýza důležitější než analýza vnějšího prostředí. Je 

ovšem potřeba zpracovat obě analýzy, aby bylo možné skloubit možné příležitosti, které 

okolí nabízí a to s vlastními schopnostmi a zdroji podniku. 

Chceme-li určit silné a slabé stránky podniku, je potřeba zjistit v čem oproti 

konkurentům vyniká, nebo v čem konkrétně se nachází jeho konkurenční výhody a dojít 

tak k jeho slabým stránkám. 

Je třeba se zaměřit na firemní zdroje a provést analýzu firemního potenciálu.  

Firemní zdroje členíme na: 

 Zdroje řízení: kvalifikace manažerů, jejich kompetentnost, schopnost včas 

reagovat, komunikace, pružnost, firemní kultura apod. 

 Finanční zdroje: vlastní kapitál, zdroje financování, stupeň zadlužení, vztahy 

s finančními partnery, rentabilita, likvidita, produktivita práce, apod. 
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 Lidské zdroje: sociální klima, počet pracovních sil, věková struktura, 

kvalifikace, motivace, zkušenosti, spolupráce, mezilidské vztahy, sdílení 

společných hodnot, apod. 

 Kapacitní zdroje: dostupnost a kapacita materiálu, zboží, surovin, strojů a 

vybavenost 

 Inovační zdroje: zavádění inovací, know-how, patenty, licence, speciální 

zkušenosti 

 Informační zdroje: množství vnitřních a vnějších informačních zdrojů, 

výzkum trhu, apod. 

Všechny zdroje zařazené v uvedených skupinách je nutné analyzovat především s 

ohledem na jejich jedinečnost a obtížnou dosažitelnost pro konkurenty. 

Konkurenční potenciál firmy můžeme hodnotit z pohledu, jak se daří firmě tyto 

zdroje obstarat a zda splňují tato klíčová kritéria: 

 Přináší hodnotu (Value) 

 Jsou jedinečné (Rareness) 

 Jsou nenapodobitelné (Inimitability) 

 A firma je schopna tyto zdroje využít (Organization) [6] 

Jedná se o analytickou techniku známou pod pojmem VRIO. Tato metoda je 

zaměřena na zdroje firmy, kdy se jejich účinnost posuzuje dle výše zmíněných kritérií.  

2.4 Metody analýzy 

V předešlých dvou kapitolách (2.3.1 a 2.3.2) jsem se zabývala analýzou vnějších a 

vnitřních faktorů působících na firmu. Analytickým nástrojem, který tyto faktory propojuje 

a hodnotí jejich vzájemné působení, je tzv. SWOT analýza. 

2.4.1 SWOT analýza 

Jednou z nejznámějších metod, používaných k provádění analýzy prostředí, je 

analýza, která se podle svých výstupů označuje SWOT (podle anglických názvů Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats), jejíž schéma je zobrazeno v obrázku č.5. Silné a 

slabé stránky se týkají interního prostředí, příležitosti a hrozby se vztahují k externímu 
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Obrázek 5 - Analýza SWOT                       

prostředí strategického záměru firmy [2].  Metoda je však metodou univerzální, která se 

používá při mnoha analýzách. 

Samotný základ této metody spočívá v rozpoznání, klasifikaci a ohodnocení 

faktorů, které souvisí se strategickým záměrem a dělí se do již zmíněných skupin, viz obr. 

5 ( Tyll, 2013, s. 40). Jsou to:  

 S – silné stránky 

 W – slabé stránky 

 O – příležitosti 

 T – hrozby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Zdroj: vlastní zpracování + Tyll L., 2014, s. 40 [7] 

 

Správným užitím SWOT analýzy je možné vytvořit vhodnou strategii podniku. 

Lze komplexně vyhodnotit jak fungování firmy, tak zároveň nalézt problémy nebo nové 

možnosti růstu firmy. Je ovšem nutno dbát na zvýšenou opatrnost a snažit se při 

sestavování podklady ověřovat. V případě použití více druhů analýz, je potřeba SWOT 

analýzu vytvářet až nakonec a použít jí jako souhrnný výsledek jednotlivých analýz.  
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2.5 Finanční analýza 

Finanční analýza je nezbytnou součástí každé společnosti, která chce být na 

daném trhu úspěšná. Obzvláště pak v dnešním konkurenčním prostředí.  

 Finanční analýza zkoumá zdraví firmy a je tedy důležitá z hlediska přijímání 

správných rozhodnutí vedoucích pracovníků. Zároveň však slouží ke kontrole úspěšnosti 

již uskutečněných rozhodnutí, zda předchozí aktivity byly z hlediska finančního řízení 

správné. Neslouží tedy pouze k posouzení současného finančního hospodaření podniku, ale 

také k posouzení minulosti a budoucnosti podniku.  

Základním nástrojem pro finanční analýzu jsou poměrové ukazatele. Tito 

ukazatelé vyjadřují vzájemný vztah mezi jednotlivými ukazateli z účetních výkazů, tj. 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty.   

V níže uvedených kapitolách je uveden výčet jednotlivých finančních ukazatelů. 

Přehled vzorců je uveden v příloze č. 3. 

2.5.1 Ukazatele stability  

Patří sem ukazatelé, které měří, jak firma využívá k financování cizí zdroje a jak 

je schopna hradit své závazky.  Jsou to:  

Celková zadluženost – ukazuje míru krytí firemního majetku cizími zdroji. 

Míra zadluženosti -  tento ukazatel je významný pro banku a to z hlediska, zda  

poskytnou či neposkytnout úvěr. 

Úrokové krytí – ukazuje, jak je firma schopna splácet úvěr. 

Úrokové zatížení – vyjadřuje, v jakém poměru jsou aktiva podniku financována 

penězi vlastníků. 

2.5.2 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity stanovují míru schopnosti podniku uhradit své závazky. Mezi 

tyto ukazatele patří: 

Běžná likvidita – ukazuje, jak je firma schopna obstát svým krátkodobým 
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 závazkům. 

Pohotová Likvidita (nebo-li likvidita II. stupně) -  ukazuje, kolika korunami 

 pohledávek a hotovosti je pokryta 1 Kč krátkodobých závazků firmy. 

Okamžitá likvidita – měří schopnost firmy hradit právě splatné dluhy 

 nejlikvidnějším majetkem. 

2.5.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity sledují, jak je firma schopna využívat majetek, tzn. jak využívá 

svá aktiva, zda má podnik dostatek produktivních aktiv, zda disponuje rozsáhlými 

nevyužívanými kapacitami. Mezi tyto ukazatele patří: 

Obrat celkových aktiv – měří efektivnost využití veškerých aktiv ve firmě. 

Obrat zásob – firmě sděluje, kolikrát je každá položka zásob přeměněna 

 (prodána) v hotovost a znovu uskladněna a to za 1 rok (365 dní). 

Obrat stálých aktiv – vyjadřuje, jaká výše tržeb byla vyprodukovaná z 1 Kč 

 celkového majetku podniku. 

Doba obratu zásob – udává, za jakou dobu firma průměrně prodá své zásoby. 

Doba obratu pohledávek – udává průměrnou dobu splatnosti faktur vydaných. 

Doba obratu závazků- udává průměrnou dobu, jakou je firma schopna rychle 

 hradit své závazky. 

2.5.4 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability jsou měřítkem schopnosti firmy dosahovat zisk pomocí 

investovaného kapitálu. Mezi tyto ukazatele patří: 

Rentabilita aktiv (ROA) – vyjadřuje, kolik % vyjadřuje čistý zisk z objemu  

celkových aktiv.  

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) -  vyjadřuje výnosnost vlastního kapitálu. 

Rentabilita tržeb (ROS) – vyjadřuje % podíl výsledku hospodaření na tržbách za 
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 prodej zboží, výrobků a služeb, tzn. % podíl zisku na 1 Kč tržeb. 

Rentabilita nákladů (RN) – vyjadřuje, kolik Kč nákladů musí firma vynaložit,  

aby dosáhla 1 Kč zisku. 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE) – vyjadřuje výnosnost veškerého  

investovaného kapitálu.   
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3 CHARAKTERISTIKA FIRMY A POPIS JEJÍ SOUČASNÉ 

STRATEGIE 

3.1 Profil společnosti 

Firma KTP stavební systémy s.r.o. se sídlem v Mostě je na českém trhu již od 

roku 2005. Předmětem společnosti je velkoobchod, specializovaný maloobchod a 

maloobchod se smíšeným zbožím. 

3.2 Zaměření a poslání společnosti 

KTP stavební systémy s.r.o. je firma zabývající se prodejem stavebního materiálu, 

převážně pak materiálu suché výstavby, který tvoří 80% obratu a kompletním 

zateplovacím systémem. Je dodavatelem jak velkých, tak malých staveb a kromě 

velkoobchodního prodeje se zaměřuje i na prodej maloobchodní. 

Aby si společnost udržela i nadále své dobré jméno a místo na trhu, je zapotřebí 

správné logistiky, jejímž úkolem je zajistit, aby bylo správné zboží ve správném čase, ve 

správném množství, ve správné kvalitě na správném místě a s přiměřenými náklady. Jsou 

tak plně využity veškeré pracovní síly této společnosti a to v počtu čtyř pracovníků (viz. 

Obrázek 6). 

 

 

 

 

 

 

 

       

Zdroj:  vlastní zpracování dle poskytnutí údajů společností 

Obrázek 6 - Organizační schéma společnosti
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3.3 Vize společnosti 

Firma se chce nadále i v budoucnu udržet na českém trhu a poskytovat tak stále 

kvalitní zboží. Na základě rozhovoru s majitelem společnosti je pro firmu velice důležité, 

aby její jméno bylo spojováno s kvalitou v tomto odvětví a dostala se tak do širšího 

povědomí potencionálních zákazníků.  

3.4 Strategie společnosti 

Na základě rozhovoru s majitelem společnosti je základním strategickým 

cílem společnosti KTP stavební systémy s.r.o. udržet a zlepšit svoji pozici na trhu 

dodávek stavebního materiálu, pružně se přizpůsobovat změnám trhu ve vývoji 

poptávky a rozšiřovat svůj sortiment o nově uvedené certifikované materiály na trhu. 

 Spolu se svým týmem pracovníků tak podpořit prodej a to svou komplexní 

nabídkou, počínaje technickým poradenstvím s využitím ukázkového centra, různých 

cenových akcí s podporou dodavatele daného sortimentu a nabídky tak co 

nejpříznivější ceny a vynikající kvality až po přímou dodávku. 

Nedílnou součástí dlouhodobé strategie je zvyšování hodnoty firmy a to 

dílčími strategickými cíli, jakými jsou: 

 Neustále zvyšovat úroveň vzdělání všech svých zaměstnanců. 

 V co nejkratších termínech realizovat dodávku i náročných stavebních 

zakázek. 

 Zlepšovat firemní systém marketingu a rozvíjet ho. 

 Být solidní firmou, která má důvěru zákazníků. 

 Nejdůležitějším strategickým cílem je pomocí výše zmíněného dosažení 

zisku a úspěšnosti na trhu v oboru společnosti.  
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4 ANALÝZA OKOLÍ 

V této části bude provedena analýzu vnějšího prostředí v rozmezí let 2011 – 2014.  

4.1 PEST analýza 

Ke stanovení vnějších faktorů byla použita PEST analýza, která se zabývá faktory 

politicko-legislativními, ekonomickými, sociokulturními a technologickými. Jedná se 

faktory, které firma ovlivnit nemůže. 

Ekonomika 

Mezi makroekonomické ukazatele, kteří ovlivňují vnější okolí firmy (ať už přímo 

či nepřímo), patří hrubý domácí produkt (HDP), úrokové sazby, míra inflace, vývoj mezd a 

nezaměstnanost. 

HDP vyjadřuje velikost ekonomiky. Jde o celkovou hodnotu statků a služeb, které 

byly nově vytvořené v daném období na určitém území. Změna HDP za určité období 

vyjadřuje rychlost hospodářského růstu země. Vývoj HDP v letech 2005 – 2014 je 

znázorněn v tabulce č. 1. 

 

Tabulka 1 - Vývoj HDP v letech 2005 – 2014 

Rok 
HDP v mil. 

Kč 
HDP r/r v % 

2014 4 260 886 2,00% 

2013 4 077 109 -0,50% 

2012 4 041 610 -0,90% 

2011 4 022 511 2,00% 

2010 3 953 651 2,30% 

2009 3 921 827 -4,80% 

2008 4 015 346 2,70% 

2007 3 831 819 5,50% 

2006 3 507 131 6,90% 

2005 3 257 972 6,40% 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů ČSÚ [10] 
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HDP se v posledních čtyřech letech, tj. v meziobdobí od 2011 - 2014 vyvíjel 

následovně. V roce 2011 vzrostl o 2 % a v letech 2012 klesl o 0,9 % a 2013 o 0,5 %. 

Pokles v letech 2012 a 2013 byl zapříčiněn nepříznivým vývojem klesající tuzemské 

poptávky a to jak domácnostmi po zboží a službách pro komerční spotřebu, tak investorů 

po fixním kapitálu. I přesto, že zahraniční obchod převyšoval nad tuzemskou poptávkou, 

nestačil ji však kompenzovat. V roce 2014 však investice v podobě tvorby hrubého fixního 

kapitálu meziročně stouply ve srovnání s předešlými lety 2012 - 2013, kdy zejména v roce 

2013 snižovaly vývoj HDP v ČR.   

V letech 2011 – 2014 chyběly velké zakázky, což se projevilo útlumem investic a 

výrazným propadem produkce v českém stavebnictví, především pak v letech 2011 – 2013. 

Vývoj stavební produkce ve sledovaných letech je znázorněn níže v grafu č.1. 

 

 

Graf 1 - Vývoj stavební produkce ve sledovaných letech 2011 – 2014  

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů ČSÚ [10] 

 

Dle ČSÚ byl rok 2014 z pohledu stavebnictví označen za období obratu. Stavební 

produkce po několika nepříznivých letech v řadě meziročně posílila o 4,3 %. Ovšem 

váhově významnější pozemní stavitelství (+3,4 %) mírně zaostalo za inženýrským 

stavitelstvím (+6,4 %). Bylo to způsobeno růstem zakázek velkých dopravních staveb.  
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Pro sledovanou společnost je posílení pozemního stavitelství velmi důležité 

vzhledem k jejímu zaměření. 

Dle tabulky č. 2 lze vidět klesající tendenci vydaného stavebního povolení, počtu 

zahájení bytové výstavby a skutečné dokončení bytové výstavby ve sledovaných letech 

v Ústeckém kraji, který je pro sledovanou společnost stěžejní. Největší útlum lze vidět 

v roce 2013 a v roce 2014 má již výstavba zahájení bytů tendenci mírně zvyšující.  

 

 Tabulka 2 - Bytová výstavba v Ústeckém kraji 

Položka 
Sledovaný rok 

2011 2012 2013 2014 

Vydaná stavební povolení 6 309 6 261 4 892 4 581 

Zahájené byty 1 197 1 147 846 1 019 

Dokončené byty 1 239 1 271 935 743 
Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů ČSÚ [12] 

 

Inflace vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za posledních 12 

měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců. Lze konstatovat, že s rostoucí inflací si 

člověk se stejným výdělkem jako minulý rok nakoupí s těmi samými penězi mnohem méně 

věcí. Nedojde-li tedy ke zvýšení platů zhruba v podobném poměru jako v míře inflace, 

jsme na tom v podstatě rok od roku hůře. Pakliže za stejné peníze koupíme více věcí než 

loni, jedná se o deflaci. Shrnu-li to, tak jak vysoká inflace, tak deflace jsou nežádoucí. 

Vývoj inflace v ČR ve sledovaných letech 2011 – 2014 lze vidět v tabulce č. 3.  

 

Tabulka 3 - Míra inflace v letech 2011 – 2014 

Rok 2011 2012 2013 2014 

Míra inflace v % 1,9 3,3 1,4 0,4 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů ČSÚ [13] 

 

Z výše uvedených dat lze vyčíst, že průměrná míra inflace vzrostla v roce 2011 

oproti roku 2010 o 1,9 %. Kdežto v roce 2012 vzrostla oproti předchozímu roku téměř o 

dvojnásobek na 3,3 %. Postupně však v následujících letech 2013 a 2014 značně klesá. 

Růst cen a snižování kupní síly peněz, jak tomu bylo v roce 2012, způsobuje, že se 
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odběratelé snaží nakupovat méně zboží, šetří, nebo dokonce oslovují jiné dodavatele – tzv. 

levnější dodavatele. Je to způsobeno tím, že za cenu, za kterou nakupovali minulý rok (tj. 

rok 2011), koupili ve sledovaném roce 2012 méně zboží. Růst inflace (růst cen) způsobuje 

růst cen energií a potravin. Vzhledem k tomu, že firma KTP stavební systémy s.r.o. se 

zabývá prodejem stavebního materiálu, zaznamenala především snížení zákazníků. 

V letech 2013 a 2014 se tato situace zlepšila a inflace výrazně klesla. 

Nezaměstnanost je celosvětový problém a Českou republiku nevyjímaje. Ústecký 

kraj patří mezi kraje s vysokým počtem nezaměstnaných. Shrnutá data jednotlivých 

sledovaných let jsou zobrazena v tabulce č. 4.  

Nezaměstnanost sebou nese negativa, která spočívají v tom, že při růstu 

nezaměstnanosti lidé méně nakupují, více šetří a tím klesají příjmy firmám. Snížení 

investic domácností do stavebních prací a rekonstrukcí má potom negativní vliv na firmu 

KTP stavební systémy s.r.o. Klesá tak firmě počet zakázek a klesají tím i tržby.  

 

Tabulka 4 - Míra nezaměstnanosti v letech 2011 – 2014 

Rok 
Míra nezaměstnanosti v % 

ČR Ústecký kraj 

2014 7,50 10,67 

2013 8,20 11,47 

2012 9,40 14,41 

2011 8,62 12,90 
Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů MPSV [14] 

 

Politika a legislativa 

Jak firma KTP stavební systémy s.r.o., tak i ostatní firmy, které podnikají na 

území České republiky, podléhají zákonům, vyhláškám, nařízením vlády a jiným právním 

normám dané země. Musí se jimi řídit a respektovat je. Mezi takové obecně platné právní 

předpisy, kterými se musí daná firma řídit, jsou například [15]: 

 Zákon 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích) - Zákon upravuje základní podmínky fungování 

obchodních korporací – založení, vnitřní strukturu orgánů, odpovědnost členů 

těchto orgánů, činnost v rámci koncernu, zrušení. 
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 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – Firma KTP stavební 

společnost s.r.o. je plátcem této daně. 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů – Zákon stanoví, jak velkou část 

zisku má odvést do státního rozpočtu. 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Zákon stanoví rozsah a způsob vedení 

účetnictví, požadavky na jeho průkaznost a podmínky předávání účetních 

záznamů pro potřeby státu. 

 Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční - Zákon stanovuje co je předmětem 

daně, kdo má povinnost platit silniční, jak se zjišťuje základ daně, jaké jsou 

jednotlivé sazby daně pro jednotlivé kategorie vozidel. Dále zákon upravuje 

možné slevy na dani; definuje zdaňovací období a náležitosti spojené s 

daňovým přiznáním. 

 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce - zákon upravuje pracovněprávní 

vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. 

 

Vláda každoročně připravuje změny v zákonech a daňových systémech, které 

mají být prospěšné jak podnikatelským subjektům, tak státu.  

Jde například o nově zavedený § 92a zákona o DPH – režim přenesení daňové 

povinnosti, kdy v rámci tohoto režimu má povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro 

kterého bylo uvedené zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno (odběratel).  

V případě analyzované společnosti se jedná především o režim dodání 

uskutečněná mezi plátci v tuzemsku a použije se u zdanitelného plnění, kterým je dodání 

vybraného zboží, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného 

zboží překračuje částku 100 000 Kč. V případě sledované společnosti se jedná konkrétně o 

nomenklaturu č. 7216611000 - Profily ve tvaru C, L, U, Z, omega nebo otevřené trubky. 

[16]  
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Zvyšování základních sazeb daně s přidané hodnoty vede ke zvýšení cen 

koncovým zákazníkům a neplátcům DPH. Vývoj jednotlivých sazeb je porovnán v tabulce 

č. 4 – Vývoj sazeb daně z příjmů právnických osob a DPH (v letech 2005 – 2016). 

 

Tabulka 5 - Vývoj sazeb daně z příjmů právnických osob a DPH (v letech 2005 - 2016) 

Rok 

Sazba daně z 

příjmů 

právnických 

osob 

Sazba DPH 

Snížená Základní 

2016 19% 
První 15%  
Druhá 10% 

21% 

2015 19% 
První 15%  
Druhá 10% 

21% 

2014 19% 15% 21% 

2013 19% 15% 21% 

2012 19% 14% 20% 

2011 19% 10% 20% 

2010 19% 10% 20% 

2009 20% 9% 19% 

2008 21% 9% 19% 

2007 24% 5% 19% 

2006 24% 5% 19% 

2005 26% 5% 19% 
Zdroj: vlastní zpracování + [20] 

 

Kulturní a sociální vlivy 

V sociálních faktorech se posuzuje především demografická stránka dané země, tj. 

jaký je počet obyvatel za sledované období, životní úroveň, vzdělání lidí, jejich zvyky, 

hustota osídlení, spotřební zvyky kupujících, apod. Firmu KTP stavební systémy s.r.o. 

ovlivňuje především vzdělání obyvatelstva v dané oblastí a s tím spojená představa životní 

úrovně, která je dána spotřebou obyvatelstva, tj. objemem spotřeby statků a služeb a 

v neposlední řadě samotnými spotřebními zvyky. 

Na firmu KTP stavební systémy s.r.o. mají velký vliv sociální faktory. Například 

ve sledovaných letech 2011 – 2014 došlo k reformě důchodového systému a kompletní 

restrukturalizaci stavebního spoření. Tyto kroky mohly mít za následek snižování kupní 

síly obyvatel, znevýhodněné stavební spoření, úbytek investic do bydlení, což se projevilo 
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i na stavebním trhu v České republice. Sociální postavení obyvatel v České republice bylo 

též ovlivněno vládou, která v rámci rozpočtové odpovědnosti snižovala zadlužení státu 

zvyšování daní a snižování sociálních podpor. Přičemž, firma KTP stavební systémy s.r.o. 

musí brát v potaz, že toto se mohlo dotknout potencionálního zákazníka firmy.  

Vzhledem k tomu, že sledovaná společnosti podniká v městě Most, tak právě zde 

mají největší vliv sociální faktory. Okres Most je svoji rozlohou 467 km
2
 druhým 

nejmenším okresem v Ústeckém kraji a i přes klesající nezaměstnanost se Mostecko drží 

stále v čele v počtu lidí bez zaměstnání, což lze vidět i v tabulce 6, která zachycuje vybrané 

ukazatele okresu Most ve sledovaných letech.  

 

Tabulka 6 - Vybraní ukazatelé města Most 

Vybraní ukazatele za okres Most 
Měřicí  

jednotka 
2011 2012 2013 2014 

Počet obyvatel osoby 114 798 115 005 114 419 113 857 

Obyvatelé ve věku           

0 - 14 % 15,0  15,1  15,2  15,3  

15 - 64 % 70,2  69,5  68,7  68,0  

65 a více % 14,7  15,4  16,1  16,8  

Uchazeči o zaměstnání osoby 9 402  9 890  10 724  9 942  
Podíl nezaměstnaných osob 

(na obyvatelstvu ve věku 15–64 

let) % 11,50  12,32  13,51  12,79  

Volná pracovní místa   293  302  416  722  

Uchazeči na 1 volné místo % 31,7  32,7  25,8  13,8  

Příjemci důchodů celkem osoby 30 528  30 494  30 301  30 286  

z toho starobních   18 697  18 630  18 499  18 534  

Průměrný měsíční důchod Kč 10 508  10 693  10 840  10 914  

starobní   10 759  10 996  11 172  11 269  
     Zdroj: vlastní zpracování dle údajů ČSÚ [18] 
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4.2 Porterova analýza 

Porterova analýza, nebo také Porterův model pěti konkurenčních sil bývá 

nazývána i jako analýza odvětví. 

Tato analýza úzce souvisí se SWOT analýzou. Právě SWOT analýza kromě 

silných a slabých stránek analyzuje i příležitosti a hrozby se kterými se daná firma setkává 

na trhu a ve svém odvětví. A právě tyto příležitosti a hrozby se promítají v Porterově 

modelu pěti konkurenčních sil. 

Pomocí tohoto modelu se níže pokusím zanalyzovat, jak si firma KTP stavební 

systémy s.r.o. stojí ve svém odvětví. 

Možní potencionální konkurenti 

Dá se říci, že pro trh, na kterém se daná firma nachází, nejsou nastaveny žádné 

bariéry pro vstup nových firem. Firmy nacházející se na daném trhu prodávají zboží 

(materiál) nakoupený od dodavatelů a vlastní výrobky nevyrábí. Není zde teda potřeba 

žádných speciálních výrobních procesů. 

Každá firma, která se rozhodne na tento trh vstoupit, potřebuje k založení 

společnosti základní kapitál, což u s.r.o. činí pouhou 1 Kč (dle zákona č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech - Zákon o obchodních korporacích), avšak jsou 

potřeba finanční prostředky potřebné pro podnikání, bezesporu kancelářský prostor 

k vyřizování administrativy a sklad, kde je potřeba skladovat a vydávat nakoupený 

materiál či zboží. Nicméně lze říci, že riziko vstupu možných nových konkurentů na daný 

trh je poměrně velký. Výhody firmy KTP stavební systémy s.r.o. lze spatřovat 

v nadstandardních službách, jako je např. kalkulace zakázek zcela zdarma a na základě 

dlouholetých zkušeností téměř bezchybný servis v podobě technického poradenství. 

K udržení stávající pozice analyzované firmy a stávajících firem na daném trhu, je 

potřeba posilovat snažení být co nejvíce atraktivní pro své stávající, tak i možné 

potencionální zákazníky. Sníží se tak riziko, kdy se vstupem dalších konkurentů na daný 

trh nebudou ztrácet své zisky. Z obecné definice lze předpokládat, že dojde-li k nasycení 

trhu dostatečným množstvím konkurenčních firem, nové konkurenční firmy mají menší 

šanci se na něm uchytit. 
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Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Jelikož je KTP stavební systémy s.r.o. společností s provozovnou pouze v Mostě, 

tak je pro podnik důležitá především konkurence v okolí společnosti. 

Hlavními konkurenty společnosti jsou následující firmy: 

- D E L F Y s.r.o. - nabízejí stavební materiál od všech známých dodavatelů a 

zajišťují jeho rozvoz 

- DEKTRADE a.s. - nabízejí stavební materiály od všech známých dodavatelů a 

zajišťují jeho rozvoz. Doplňkovými službami je půjčování nářadí, míchání omítek a 

barev na místě a klempířská dílna (ovšem tyto služby zatím v pobočce Most 

nenabízejí). 

Dalšími konkurenty společnosti jsou hobby markety: 

- OBI Group Holding SE & Co.KGaA 

- polský řetězec MERKURY MARKET. 

Oba markety nabízejí stavební materiál, materiál pro vodoinstalaci a 

elektroinstalaci, obklady, nátěrové a ochranné hmoty, el. nářadí a stroje, nábytek, 

zahradnické potřeby, koberce, linolea, žebříky, spojovací materiál, atd. Přičemž pro 

sledovanou společnost je nejdůležitější stavební materiál.  

Jsou to firmy, které se snaží uspokojit stejné potřeby a jejich nabídka je podobná. 

Proto se analyzovaná firma snaží sbírat informace o strategiích, nových akcích, slabých a 

silných míst, o službách poskytujících zákazníkům jako bonus, apod. V jejich získání je 

nejen naslouchání svým stávajícím zákazníkům, kteří nakupují právě i u konkurence, ale 

sledování veškerých veřejných informací, které propagují formou svého marketingového 

systému. Musím však podotknout, že ačkoliv je v dnešní době orientace na konkurenci 

důležitá, není dobré ji přehánět. Je velmi důležité v rozumné rovnováze sledovat jak 

zákazníky, tak konkurenci.   

V následující tabulce č. 7 jsou znázorněny největší konkurenti analyzované firmy. 

Při srovnání se vycházelo z tržeb za prodej zboží, což je bezesporu hlavní činnost všech 

těchto firem, a náklady vynaložené na prodané zboží a obchodní marže. 
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Tabulka 7 - Porovnání s konkurencí v letech 2011 - 2014 

Název společnosti 
Sledovaný rok 

2011 2012 2013 2014 

KTP stavební systémy s.r.o.         

Tržby za prodej zboží v tis. Kč 51 023 48 128 40 562 32 239 

Náklady vynaložené na prod. zboží v tis. Kč 45 153 41 659 35 445 28 678 

Obchodní marže (OM) v tis. Kč 5 870 6 469 5 117 3 561 

Obchodní marže (OM) v % 11,50 13,44 12,62 11,05 

DEKTRADE a.s. 
 

      

Tržby za prodej zboží v tis. Kč 6 592 362 6 162 607 7 120 145 7 793 429 

Náklady vynaložené na prod. zboží v tis. Kč 5 477 370 5 161 253 6 016 784 6 632 415 

Obchodní marže (OM) v tis. Kč 1 114 992 1 001 354 1 103 361 1 161 014 

Obchodní marže (OM) v % 16,91 16,25 15,50 14,90 

D E L F Y s.r.o.         

Tržby za prodej zboží v tis. Kč 234 714 271 197 258 409 279 396 

Náklady vynaložené na prod. zboží v tis. Kč 212 738 248 070 236 327 256 966 

Obchodní marže (OM) v tis. Kč 21 976 23 127 22 082 22 430 

Obchodní marže (OM) v % 9,36 8,53 8,55 8,03 
Zdroj: Vlastní zpracování + Veřejný rejstřík a Sbírka listin [17], [18] 

 

Obecně lze obchodní marži definovat jako rozdíl mezi prodejní (tržní) a nákupní 

(skladovou) cenou prodaného zboží. Je však potřeba zdůraznit, že obchodní marže není 

zisk a to proto, že z ní firma teprve kryje své další náklady, jako jsou mzdy zaměstnanců, 

nakupované služby, nájemné, atd. Zájmem každého obchodníka je, aby obchodní marže 

byla kladná, což mu říká, že prodával své zboží dráže, než ho nakoupil. 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že největším konkurentem z pohledu obchodní 

marže jsou staviva DEKTRADE a.s., která ji vykazují největší ve všech sledovaných 

letech. S celkového porovnání obchodní marže vyplývá, že společnost KTP stavební 

systémy s.r.o. si v porovnání s konkurencí nevede na daném trhu špatně. 

Smluvní síla odběratelů 

Zákazníci firmy KTP stavební systémy s.r.o. jsou jak fyzické, tak i právnické 

osoby. Fyzické osoby představují zákazníci z řad majitelů bytů, či rodinných domů a 

zákazníci podnikající na základě živnostenského oprávnění. V případě právnických osob, 

což jsou především stavební společnosti, se zpravidla jedná o novou výstavbu a to např. 

rodinných domů, bytových jednotek, obchodních center, průmyslových zařízení apod. 
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Nelze však opominout odběratele v podobě spřátelených stavebnin, které přes sledovanou 

společnost odebírají materiál za účelem dalšího prodeje.   

Odběratelé  

Převážná část odběratelů tvoří právě zákazníci z řad řemeslníků podnikající na 

základě živnostenského oprávnění, stavební společnosti a stavebniny. Představují však pro 

analyzovanou firmu nejvýznamnější část odbytu, ale zároveň představují největší riziko.  

Riziko spočívá v platebních podmínkách, podle kterých mohou odběratelé platit své 

závazky až určitou dobu po dodání zboží a je zde nebezpečí, že se tak nestane a svým 

závazkům nedostojí. Firma KTP stavební systémy takto již v minulosti přišla o nemalé 

finanční prostředky. 

Koneční spotřebitelé 

Co se týče koncových zákazníků, tedy již zmíněných samotných majitelů bytů či 

domů, i ti sehrávají významnou roli a to hlavně z hlediska prodeje zboží za hotové a 

následného doporučení v případě spokojenosti. Firma se snaží další zákazníky přilákat 

kvalitou nabízeného sortimentu, ale hlavně kvalitou nabízených služeb, mezi které patří 

především individuální přístup k samotnému zákazníkovi a to především v podobě 

technického poradenství s využitím ukázkového centra firmy, různých cenových akcích 

s podporou dodavatele daného sortimentu a nabídky tak co nejpříznivější ceny a vynikající 

kvality až po přímou dodávku.  

Pro každou společnost je důležité udržet si svého zákazníka a docílit toho, aby 

zůstal věrný. Proto si myslím, že jedním z nejaktuálnějších témat dnešní doby, které řeší 

marketing je právě téma „Spokojenost zákazníků“. Bude-li teda firma i nadále zákazníkům 

věnovat hlavní pozornost tím, že jim bude plnit jejich přání a potřeby, současně si tak bude 

samotná firma plnit i své cíle, jako jsou zisk a image společnosti. Forma péče o zákazníky 

je v analyzované firmě z tohoto důvodu velice výrazná, neboť je-li zákazník nespokojen, 

tak snáze přechází ke konkurenci. Důležitým nástrojem je tak převážně komunikace s nimi 

a plnění jejich potřeby individuálně na míru. 
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Smluvní síla dodavatelů 

Vzhledem k tomu, že sledovaná společnost je obchodní firmou, je závislá na 

dodávkách od dodavatelů, kterých má mnoho. Mezi největší dodavatele patří 

STAVTRANS, spol. s r.o., , dále pak společnosti Veliskon, s.r.o.,  EXCEL MIX CZ, s.r.o., 

SAKRET CZ k.s. a STACHEMA CZ s.r.o.  Důležitými dodavateli jsou však také 

spřátelené stavebniny, přes které firma objednává specializovaný materiál mimo své hlavní 

zaměření. 

Firma KTP stavební systémy s.r.o. se potýká s velkým množstvím nesplacených 

faktur za dodaný materiál od svých odběratelů a díky tomu plní své závazky u svých 

dodavatelů se značným zpožděním. Tyto časté zpožděné úhrady zvyšují potřebu úvěru. 

Dobré vztahy a komunikace s dodavateli jsou ovšem také velmi důležité. 

Vzájemnou spoluprací lze zajistit informace o situaci na trhu a poznat tak i svého 

zákazníka a díky těmto informacím vytvořit právě pro zákazníka zajímavou nabídku a také 

s ním lépe komunikovat. Právě proto se firma snaží na základě vzájemné spolupráce 

dostávat produkty od výrobců do povědomí svých zákazníků a to především dokonalou 

znalostí produktů s využitím školení svých zaměstnanců a podporou prodeje nabízenou 

dodavateli. 

Dodavatelů na sledovaném trhu je opravdu mnoho a firma KTP stavební systémy 

s.r.o. je nucena se z hlediska potřeb a přání zákazníků přizpůsobovat a nahrazuje tak 

některé výrobky výše zmíněných dodavatelů výrobky konkurenčních dodavatelů. 

Smluvní síla dodavatelů se i přesto nachází na vysoké úrovni. Je to dáno tím, že 

každý odběratel potřebuje svého dodavatele, aby prosperoval. Dodavatelské firmy se 

mohou v některých případech dohodnout přímo se stavebními firmami, pokud analyzovaná 

firma nepřistoupí na její podmínky a obejít ji tím.   

Substituty 

Ve stavebnictví je zpravidla každá zakázka dělaná téměř na míru dle přání 

zákazníka a lze tak říci, že poskytované zboží nemá přímý substitut, anebo se vyskytují 

pouze okrajově.  Ovšem toto lze vyvrátit z hlediska samotného zboží, kdy lze substitut 

najít snáze. Zákazník si může objednat kupříkladu sádrokarton od firmy Saint-Gobain 

Construction Products CZ a.s.,  nebo KNAUF Praha, spol s r.o. Tyto substituty, které 
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mohou nahradit ve své podstatě ty stávající, vyžadují zvýšenou pozornost, neboť mohou 

tlačit cenové stropy směrem dolů a tím ovlivňovat nejen ziskovost firmy, ale i celého 

odvětví. 

Technologické vlivy 

V dnešním 21. století jsme zahlceni různými technologiemi. Pomáhají nejen 

jednotlivcům, ale i firmám. Mezi nejdůležitější technologie pro každé podnikání je 

v současné době internet a mobilní telefon.  

Pomocí internetu (webových stránek a Facebooku) se firma KTP stavební 

systémy s.r.o. prezentuje a představuje se tak možným potencionálním zákazníkům. Je 

využíván denně a to jak k interní komunikaci, tak externí (e-maily). Pomocí internetu si 

firma může ověřit v systému své nové zákazníky, či získat informace o své konkurenci a 

jiných důležitých informací. 

Co se týče telekomunikací, tak v současné době jde o nejrozšířenější formu 

komunikace. 

Změny v technologických normách firmu KTP stavební systémy s.r.o. nikterak 

neovlivňují a to vzhledem k tomu, že je pouze zprostředkovatelem. Mohou však vzniknout 

náklady spojené s nákupem zboží a to v podobě vyšší ceny účtované dodavatelem, kterému 

vzniknou dodatečné náklady na výrobu.  

5 ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 

Analýza vnitřního prostředí podniku se zabývá faktory týkající se vnitřního 

prostředí podniku, tzn. v jakých oblastech podniká, jakou má firemní kulturu, marketing, 

způsob prodeje, s jakými financemi podniká, apod.  

5.1 Finanční analýza 

Ukazatele stability 

Jde o ukazatele důležité k vyhodnocení úvěrového zatížení společnosti, při jejichž 

výpočtu jsem data získala z účetní závěrky společnosti za sledovaná období (viz Příloha č. 

1 a č. 2) 
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V níže uvedené tabulce č. 8 jsou zpracované údaje potřebné k výpočtu 

jednotlivých ukazatelů stability. 

 

Tabulka 8 - Údaje z výkazu zisku a ztráty a rozvahy pro výpočet ukazatelů stability (v  Kč) 

Položka 
Sledovaný rok 

2011 2012 2013 2014 

Cizí zdroje 13 780 000 13 930 000 16 433 000 17 677 000 

Celková aktiva 29 526 000 29 619 000 22 575 000 23 772 000 

Vlastní kapitál 15 746 000 15 689 000 6 142 000 6 095 000 

Zisk před zdaněním 503 000 -44 000 -9 547 000 -47 000 

Nákladové úroky 189 000 217 000 217 000 153 000 
             Zdroj: Vlastní zpracování dle poskytnutých údajů společností 

 

V další tabulce jsou již přepočítané jednotlivé ukazatele stability dle 

zpracovaných údajů poskytnutých společností KTP stavební systémy s.r.o. 

 

Tabulka 9 - Ukazatele stability 

Položka 
Sledovaný rok 

2011 2012 2013 2014 

Celková zadluženost 47% 47% 73% 74% 

Míra zadluženosti 88% 89% 268% 290% 

Úrokové krytí 366% 80% -4300% 69% 

Úrokové zatížení 27% 125% -2% 144% 

Koeficient samofinancování 53% 53% 27% 26% 
             Zdroj: Vlastní zpracování dle poskytnutých údajů společností 

 

Z tabulky vyplývá, že celková zadluženost společnosti je v letech 2011 a 2012 

nižší oproti roku 2013 a 2014. Co se ovšem týče míry zadluženosti, tak v letech 2011 a 

2012 je využití vlastního kapitálu větší než cizího a v  letech 2013 a 2014 je tomu opačně. 

Ukazatel úrokového krytí značí schopnost firmy splácet úvěry. Čím vyšší hodnoty ukazatel 

nabývá, tím vyšší je schopnost s využitím cizího kapitálu platit náklady, což se dařilo 

především v roce 2011, v letech 2012 a 2014 méně a v roce 2013 se nedařilo vůbec. 

Ukazatel úrokového zatížení vyjadřuje, jakou část zisku odčerpávají placené úroky. 

V letech 2012 a 2014 je ukazatel vyšší než 100%, což vypovídá o tom, že vyprodukovaný 
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zisk na úhradu úroků nestačí. Koeficient samofinancování je jeden z nejdůležitějších 

poměrových úkazatelů zadluženosti. Součet tohoto ukazatele a ukazatele celkové 

zadluženosti musí být 100 % a říká, do jaké výše je společnost schopna financovat svůj 

majetek a to z vlastních zdrojů, což se v prvních dvou letech dařilo a v dalších dvou méně. 

Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vyjadřují, jak je firma schopna splácet své krátkodobé 

závazky.  

V níže uvedené tabulce jsou zpracované údaje potřebné k výpočtu jednotlivých 

ukazatelů likvidity. 

 

Tabulka 10 - Údaje z výkazu zisku a ztráty a rozvahy pro výpočet ukazatelů likvidity (v  Kč) 

Položka 
Sledovaný rok 

2011 2012 2013 2014 

Oběžná aktiva 27 769 000 27 988 000 20 926 000 22 121 000 

Krátkodobé závazky 11 242 000 10 607 000 13 434 000 14 795 000 

Zásoby 2 573 000 2 702 000 2 681 000 2 259 000 

Finanční majetek 195 000 542 000 1 566 000 2 132 000 
            Zdroj: Vlastní zpracování dle poskytnutých údajů společností 

 

V další tabulce jsou již přepočítané jednotlivé ukazatele likvidity dle 

zpracovaných údajů poskytnutých společností KTP stavební systémy s.r.o. 

 

Tabulka 11 - Ukazatele likvidity 

Položka 
Sledovaný rok 

2011 2012 2013 2014 

Běžná likvidita 2,47 2,64 1,56 1,50 

Pohotová likvidita 2,24 2,38 1,36 1,34 

Okamžitá likvidita 0,02 0,05 0,12 0,14 
             Zdroj: Vlastní zpracování dle poskytnutých údajů společností 
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Běžná likvidita vyjadřuje, kolikrát je firma schopna hradit své krátkodobé 

závazky. Optimální hodnota je v rozmezí 1,5 – 2,5, čehož podnik dosahuje ve všech letech. 

Jen v roce 2012 dosahuje nepatrně nad maximální výši optimálního rozmezí. Optimální 

hodnota pohotové likvidity se uvádí v optimu rozmezí mezi 1 – 1,5. V tomto rozmezí je 

pouze rok 2013 a 2014. Co se týče vyšších hodnot v ostatních letech, tak ty jsou příznivé 

z hlediska věřitelů, ale pro firmu je to signál malé výnosnosti podniku. Okamžitá likvidita 

vyjadřuje, jak je firma schopna okamžitě hradit své krátkodobé závazky. Doporučená 

hodnota je v rozmezí 0,2 – 0,5, což je splněno ve všech sledovaných letech. Sledovaná 

společnost je tak schopna své krátkodobé závazky hradit „ihned“, tj. pomocí hotovosti, 

peněz na bankovních účtech, aj.  

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vyjadřují, jak firma efektivně řídí svůj majetek.  V níže 

uvedené tabulce jsou zpracované údaje potřebné k výpočtu jednotlivých ukazatelů aktivity. 

 

Tabulka 12 - Údaje z výkazu zisku a ztráty a rozvahy pro výpočet ukazatelů aktivity (v  Kč) 

Položka 
Sledovaný rok 

2011 2012 2013 2014 

Tržby 51 023 000 48 128 000 40 562 000 32 239 000 

Celková aktiva 29 526 000 29 619 000 22 575 000 23 772 000 

Zásoby 2 573 000 2 702 000 2 681 000 2 259 000 

Dlouhodobý hmotný majetek 1 724 000 1 620 000 1 620 000 1 620 000 

Pohledávky 25 001 000 24 744 000 16 679 000 17 730 000 

Závazky 11 242 000 10 607 000 13 434 000 14 795 000 
                     Zdroj: Vlastní zpracování dle poskytnutých údajů společností 
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V další tabulce jsou již přepočítané jednotlivé ukazatele aktivity dle zpracovaných 

údajů poskytnutých společností KTP stavební systémy s.r.o. 

 

Tabulka 13 - Ukazatele aktivity 

Položka 
Sledovaný rok 

2011 2012 2013 2014 

Obrat celkových aktiv 1,73 1,62 1,80 1,36 

Obrat zásob 19,83 17,81 15,13 14,27 

Obrat stálých aktiv 29,60 29,71 25,04 19,90 

Doba obratu zásob 18,41 20,49 24,13 25,58 

Doba obratu pohledávek 176,40 185,09 148,03 197,98 

Doba obratu závazků 79,32 79,34 119,23 165,21 
           Zdroj: Vlastní zpracování dle poskytnutých údajů společností 

 

U obratu celkových aktiv byl nejefektivnější rok 2013, obratu zásob rok 2011 a 

obratu stálých aktiv rok 2011 a 2012. V tabulce je vidět, jak vzrůstá doba obratu 

pohledávek (kromě roku 2013), tak i doba obratu závazků. Pokud sledovaná společnost 

neobdrží platby za pohledávky včas, nebude schopna splácet své závazky, protože na to 

nemá potřebné finance. 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability jsou důležité k vyhodnocení efektivity společnosti.  

V níže uvedené tabulce jsou zpracované údaje potřebné k výpočtu jednotlivých 

ukazatelů rentability. 

 

Tabulka 14 - Údaje z výkazu zisku a ztráty a rozvahy pro výpočet ukazatelů rentability (v  Kč) 

Položka 
Sledovaný rok 

2011 2012 2013 2014 

Zisk 395 000 -55 000 -9 547 000 -47 000 

Celková aktiva 29 526 000 29 619 000 22 575 000 23 772 000 

Vlastní kapitál 15 746 000 15 689 000 6 142 000 6 095 000 

Tržby 51 023 000 48 128 000 40 562 000 32 239 000 

Celkové náklady 50 468 000 48 225 000 51 345 000 32 443 000 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 
          Zdroj: Vlastní zpracování dle poskytnutých údajů společností 
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V další tabulce jsou již přepočítané jednotlivé ukazatele rentability dle 

zpracovaných údajů poskytnutých společností KTP stavební systémy s.r.o. 

 

Tabulka 15 - Ukazatele rentability 

Položka 
Sledovaný rok 

2011 2012 2013 2014 

Rentabilita aktiv (ROA) 1,34% -0,19% -42,29% -0,20% 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 2,51% -0,35% -155,44% -0,77% 

Rentabilita tržeb (ROS) 0,77% -0,11% -23,54% -0,15% 

Rentabilita nákladů (RN) 0,78% -0,11% -18,59% -0,14% 

Rentabilita dlouhodobého kapitálu (ROCE) 2,51% -0,35% -155,44% -0,77% 
Zdroj: Vlastní zpracování dle poskytnutých údajů společností 

 

Z tabulky č. 14 je zřejmé, že ve všech sledovaných letech má rentabilita aktiv 

(ROA) kolísavý charakter, přičemž v roce 2012, 2013 a 2014 je charakter tohoto ukazatele 

klesající, především pak v roce 2013, kdy dosahuje hodnota ztráty nejvyšších hodnot. 

Tento stav není pro společnost příznivý. Příčinou je krize, se kterou se společnost KTP 

stavební systémy s.r.o. začala vypořádávat po roce 2010 a s tím i nedobytné pohledávky, 

kdy došlo k úpadku několika jejích stěžejních obchodních partnerů. 

 Ukazatel ROE (Rentabilita vlastního kapitálu) vyjadřuje, zda je vložený kapitál 

firmy dostatečně výnosný. I v tomto případě dosahují hodnoty podobných hodnot jako u 

ROA (Rentabilita aktiv), tzn., že nejnižší hodnoty dosahuje v roce 2013, kdy sledovaná 

společnost vykazovala nejvyšší ztrátu.  

V případě ROS (Rentability tržeb) má i tento ukazatel stejný vývoj jako 

v předešlých ukazatelích rentability.  

Ukazatel RN (Rentabilita nákladů) udává, kolik korun čistého zisku získá firma 

vložením 1 Kč celkových nákladů. Čím je vyšší tento ukazatel, tím lépe jsou pak 

zhodnocené vložené náklady do hospodářského procesu a tím je vyšší zisk. Ve 

sledovaných letech dosahoval tento ukazatel záporných hodnot, kdy opět nejvíce v roce 

2013. 

ROCE (Rentabilita dlouhodobého kapitálu) vyjadřuje výnosnost veškerého 

investovaného kapitálu. Z výše uvedené tabulky je viditelné, že nejvíce výnosný byl 
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investovaný kapitál v roce 2011, z čehož lze jednoznačně usoudit, že v tomto roce bylo 

hospodaření společnosti nejefektivnější. Opakem k tomu jsou roky 2012, 2013 a 2014 a 

obzvláště pak rok 2013, kdy je investovaný kapitál nejméně výnosný.  Ukazatele 

rentability jsou nejvíce ovlivněny výši dosaženého zisku než strukturou kapitálu. 

Celková finanční situace sledované společnosti není příliš dobrá. Většina 

ukazatelů se v časové řadě nepohybuje požadovaným směrem. Je potřeba, aby firma 

dosáhla splacení pohledávek v kratší lhůtě. 

5.2 Informační a inovační zdroje 

Sledovaná společnost se zaměřuje především na prodej stavebního materiálu a 

zboží, a i v této oblasti je důležité se věnovat oblasti marketingu. Pro každou společnost je 

důležité udržet si svého zákazníka a docílit toho, aby zůstal věrný. Proto jedním 

z nejaktuálnějších témat dnešní doby, které marketing řeší je téma „Spokojenosti 

zákazníků“.   

Bude-li analyzovaná firma zákazníkům věnovat hlavní pozornost tím, že jim bude 

plnit jejich přání a potřeby, současně si tak bude plnit i své cíle, jakou jsou zisk a image 

společnosti. Proto si troufám tvrdit, že marketing patří mezi nejdůležitější nástroje 

úspěšnosti firmy. 

Dle interního šetření sledované společnosti, jsou zákaznicí společnosti v zavádění 

inovací velice konzervativní a drží se svých osvědčených zvyků. Zavádění nového zboží 

(materiálu) je zde vždy obtížnější, protože řemeslníka tlačí především čas dokončení 

zakázek a je tak pro něj problém najít si čas pro zkoušení nového zboží (materiálu) či 

technologického postupu s tím spjatým. Sledovaná společnost se snaží v tomto ohledu 

alespoň po domluvě s dodavateli nabízet vzorky zdarma na vyzkoušení. Přispívá k tomu i 

úroveň nabízejících školení, díky kterým lze produkty více zákazníkům představit a 

přesvědčit je o jejich funkčnosti.  

Pouhé uspokojení potřeb zákazníka není v současné době plné konkurence 

dostačující, je třeba zákazníka nejen uspokojit, ale dokonce přímo nadchnout. Jen takto 

spokojený zákazník se vrátí a nebude tak hledat jiná řešení k uspokojení svých potřeb 

v oblasti konkurence.  
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Společnost KTP stavební systémy s.r.o. je zapojena ve věrnostním programu 

ProfiKlub RIGIPS. Každý účastník tohoto programu získá za prodané výrobky značky 

Rigips bonusové body a ty může následně směnit za odměny. Analyzovaná společnost,  

jako distribuční firma společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize 

Rigips, má možnost registrací realizačních firem do toho programu. Hojně je tento 

program zákazníky využíván. 

Sledovaná společnost se v roce 2014 přizpůsobila konkurenci a na základě 

vytvořené databáze zákazníků informuje zákazníky nejen na www a Facebook stránkách, 

ale i prostřednictvím rozesílání e-mailů a vlastní tvorby letáků na prodejně. V této oblasti 

jsou jistě stále značné rezervy. 

5.3 Lidské zdroje a zdroje řízení 

Firma zaměstnává celkem čtyři kvalifikované zaměstnance. Jejich kvalifikace je 

neustále zvyšována pravidelným proškolováním. Pracovníci jsou stálí, ve stejném složení 

již několik let a vzájemně důvěřují nejen sobě navzájem, ale i vedení společnosti. Jejich 

pracovní náplň je specifikovaná pro každého zvlášť a tak každý ví, co se od něj požaduje. 

V nepřítomnosti jednoho, jej dokáže zastoupit druhý. 

 Svou odbornost si udržují nejen proškolováním, ale i aktivním vyhledáváním 

informací, které by se mohly sledované společnosti určitým způsobem týkat.  

Vzhledem k tomu, že společnost KTP zaměstnává pouze 4 zaměstnance (viz. 

Organizační schéma – Obrázek č. 6 na str. 16), bývá problém v případě dlouhodobé 

nemocnosti a v období dovolených, kdy se zaměstnanci vzájemně míjejí.   

5.4 SWOT analýza 

V této části shrnu získané poznatky pomocí SWOT analýzy a pokusím se  

navrhnout vhodnou strategii společnosti KTP stavební systémy s.r.o. 

K tvorbě SWOT analýzy využiji informace z již provedené analýzy vnějšího a 

z analýzy vnitřního prostředí podniku, dále pak z informací získaných od zaměstnanců 

společnosti, majitele společnosti, ale také z vlastního pozorování. 
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Pomocí SWOT analýzy tak identifikuju, do jaké míry jsou současná strategie 

společnosti KTP a její silné a slabé stránky relevantní a jak moc je schopná se změnám 

v okolním prostředí přizpůsobit. Zmapuji tak fungování firmy a pokusím se lépe přiblížit 

souvislosti, které budou pro analyzovanou společnost důležité. 

Zhodnotím tedy fungování společnosti KTP, pokusím se nalézt problémy, 

možnosti dalšího růstu a vývoje a tyto vztahy poté využiji jako výchozí bod při návrhu 

strategie a rozvoje analyzované společnosti. 

K vyhodnocení jednotlivých silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb jsem 

stanovila důležitost jednotlivých faktorů na bodové stupnici 1 – 10 (1 – nejméně důležitý, 

10 – nejdůležitější). V tabulce č. 16 je znázorněna SWOT analýza analyzované společnosti 

s přidělením důležitosti dle výše zmíněné stupnice hodnocení.  
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Tabulka 16 - SWOT analýza společnosti KTP stavební systémy s.r.o 

SILNÉ STRÁNKY (S) SLABÉ STRÁNKY (W) 

● Zkušenosti společnosti v oboru 10 ● Užší sortiment oproti konkurentům 8 

● Image firmy 10 ● Neposkytování informací o dotacích 8 

● Trvale vysoká poskytovaná kvalita 

služeb, technické dovednosti 8 
● Konzervativní přístup k nabízenému 

sortimentu 8 

● Individuální přístup k zákazníkovi ("na 

míru") 8 
● Nedostatečné využití finančních i 

nefinančních ukazatelů 10 

● Pravidelná proškolování zaměstnanců 8 ● Nedostatečný motivační systém 7 

● Schopnost cenové konkurence v prodeji 

sádrokartonu včetně příslušenství jako 

komplet 9 

● Malá propagace vůči veřejnosti - 

nových zákazníků 
6 

● Dobrá pověst u odběratelů 8 ● Velká tolerance vůči dlužníkům 8 

● Komunikace a vztahy se zákazníky 9 
● Podnikání v oboru sezonního 

charakteru 6 

● Komplexnost a vysoká kvalita 

poskytovaných doplňkových služeb 10 

● Doba splatnosti pohledávek je delší 

než doba splatnosti závazků 
9 

● Dobré vztahy mezi zaměstnanci a 

vedením společnosti 7     

PŘÍLEŽITOSTI (O) HROZBY (T) 

● Růst zájmu o dřevostavby 10 ● Tlaky na cenu ze strany konkurence 10 

● Hledání nových zákazníků a navázání 

spolupráce 9 
● Riziková platební morálka (zboží na 

fakturu) 10 

● Spolupráce s novými dodavateli 5 ● Růst cen materiálu a surovin 9 

● Rozšíření nabídky o nové produkty 7 ● Daňová politika státu 9 

● Rychlá reakce na chyby konkurence 7 ● Snadný vstup konkurentů na trh 7 

● Rozšíření marketingových aktivit 7 ● Tlaky na cenu ze strany zákazníků 10 

● Zvyšování motivace zaměstnanců 9 ● Ekonomická situace zákazníků 7 

● Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců 9 ● Vývoj ve stavebnictví 8 

● Pravidelní odběratelé 10     
● Zajištění dlouhodobé věrnosti 

zákazníků 10     
● Dotační program "Nová zelená 

úsporám" 6     
   Zdroj: Vlastní zpracování  
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5.4.1 Silné a slabé stránky 

Za skutečně silnou stránku lze považovat zkušenosti společnosti v oblasti, ve které 

působí. Současná podoba (image) společnosti je odrazem dlouholetého úsilí, zkušenostmi a 

znalostmi zakladatele analyzované společnosti. S tím souvisí trvale poskytovaná kvalita 

služeb v podobě technického poradenství, návrhu možných řešení, popř. doporučení. 

Společnost se tak přiklání k individuálnímu přístupu k zákazníkovi. Aby toto mohlo být 

naplněno k plné spokojenosti obou stran, nezapomíná společnost KTP stavební systémy 

s.r.o. na pravidelná proškolování zaměstnanců. 

Tradice v podobě „domácího“ přístupu a nabízená kvalita služeb zajišťuje firmě 

velmi dobrou image, které nejbližší konkurence dosahuje jen stěží. Pro firmu je velmi 

žádoucí neustále posilovat svou pozici na trhu a především právě image, kterou nelze 

podceňovat. 

Za velmi silnou stránku analyzované společnosti lze považovat schopnost cenové 

konkurence v prodeji sádrokartonu včetně příslušenství jako kompletní zakázku a velmi 

dobře si vede v budování si svého dobrého jména (pověsti) ve svém oboru. Je to důsledek 

tzv. „rodinného zázemí“ a individuálnímu přístupu k zákazníkovi i nad rámec pracovní 

doby což udržuje dobré vztahy se zákazníky. 

Komplexnost a vysoká kvalita poskytovaných doplňkových služeb analyzované 

společnosti je její velmi silnou stránkou. Společnost se snaží maximálně vyhovět všem 

požadavkům zákazníka, aby mu tak ušetřila čas a starosti. Přizpůsobit se specifickým 

požadavkům zákazníka od příjmu objednávky k samotné realizaci je její velmi silnou 

schopností. 

 Vzhledem k tomu, že zakladatel společnosti přistupuje k nabízenému sortimentu 

konzervativně, tzn., že velmi nerad mění strukturu nabízeného zboží, pokud je spokojený 

s dodavateli a dodávanou kvalitou, bývá problém v menším výběru jednoho zboží od 

různých dodavatelů. Vidím to jako velký problém, protože každý řemeslník rád pracuje 

s tím, co má sám dobře zažité.  

 V současné době není ve společnosti KTP  využívána žádná soustava jak finančních 

tak nefinančních ukazatelů a není zde dosud zaveden systém hodnocení finanční 
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výkonnosti podniku. Společnost KTP sleduje pouze velmi úzké množství ukazatelů, při 

jejichž výpočtech vychází z účetních výkazů. 

 Za nedostatečné považuji motivační systém, který zde plně chybí. Zaměstnanci 

patří mezi základní faktory úspěšnosti společnosti, a proto je jejich motivace opravdu 

důležitá a to především z pohledu produktivity práce. Pouze správně motivovaný 

zaměstnance je výkonný pracovník. Pokud by společnost KTP vytvořila konkrétní systém 

odměn na míru každého svého zaměstnance, o to více by byli ochotni pracovat usilovněji. 

 I přesto, že analyzovaná společnost svou marketingovou činnost v posledních 

letech rozšířila a více propracovala, stále se zaměřuje pouze na stálé zákazníky. Doposud 

nevyužila možnosti např. reklamy v médiích, propagaci formou letáků pro veřejnost, aj. 

Společnost spoléhá na své dobré jméno a doporučení stávajícím zákazníkem. Je třeba 

zdůraznit, že společnost KTP stavební systémy s.r.o. v této oblasti ještě značné rezervy. 

Slabou stránkou společnosti je velká tolerance vůči dlužníkům, kdy v rámci 

dobrých dlouhodobých obchodních vztahů se v některých případech, kdy má odběratel 

finanční problémy, vyčkává a i nadále má možnost odebírat zboží na své další zakázky. 

V mnoha případech jde o prohlubující se špatnou platební morálku odběratele a společnosti 

tak vznikají problémy v podobě úhrad svých závazků a má problémy s naskladňováním 

zboží na sklad. V současné době se spousta takovýchto dlužníků řeší právní cestou, ale 

pořád jsou tu velké rezervy včas se o to zajímat. 

5.4.2 Příležitosti a hrozby 

Hledání nových zákazníků může firmě zajistit lepší zisky. Pokud by se navíc 

jednalo a významného (velkého) zákazníka, který se zaměřuje na velké stavební objekty u 

významného dodavatele staveb, mohlo by to zajistit pravidelný finanční příjem. 

Spolupráce s novými dodavateli by mohla být pro analyzovanou firmu přínosem 

v případě, kdy by se jednalo o významného dodavatele s velmi dobrým jménem na trhu 

s možností vytvoření mnohem lepších podmínek, než od stávajících dodavatelů. 

Vzhledem k tomu, že stálí zákazníci musí neustále nakupovat zboží u konkurence a 

to především z důvodu, že analyzovaná společnost ho skladem nemá, měla by se 

společnost KTP zaměřit na potřeby svých stálých zákazníků a zvážit veškeré možnosti a 

najít vhodné cesty, jak nejlépe vyjít zákazníkovi vstříc a ušetřit mu tak jeho čas. 
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V momentě, kdy konkurence není schopna plnit daný projekt (obchod). Je třeba se 

této příležitosti včas chytit a využít ji ve svůj prospěch. Příkladem je i současný růst zájmu 

o dřevostavby. Společnost KTP je certifikovaným odborníkem v tomto oboru a vidím to 

jako jednu z největších příležitostí. 

Společnost již rozšířila své marketingové aktivity, mnohé se tím ve společnosti 

zlepšilo, a proto je třeba se v tomto zdokonalovat a hledat nové možnosti, jak si zákazníka 

udržet či získat nového. Velké rezervy má také společnost v neposkytování informací o 

možných dotacích. 

Nejdůležitějšími prostředky, které by mohla analyzovaná společnosti využívat 

k ovlivnění motivace zaměstnanců k vyšším pracovním výkonům, jsou dle mého názoru 

systém hodnocení a odměňování. Tento systém zde chybí a zaměstnanci nenavyšují tak své 

cíle. Dalším důležitým prostředkem je systém školení a vzdělávání, kde vidím ještě značné 

rezervy a s tím souvisí i rozvoj a vzdělávání zaměstnanců. 

Udržet si zákazníka je jeden z nejdůležitějších úkolů úspěšné firmy, proto by měla 

analyzovaná společnost zvážit další možnosti, co zákazníkovi nabídnout. Mohou to být 

další různé bonusové programy, věrnostní programy, aj. Dále je důležité, aby firma více 

komunikovala s pravidelnými odběrateli a naslouchala potřebám jim samotným anebo 

jejich zákazníků, jedná-li se o realizační firmu a nenechala si utéct případnou příležitost, 

které by se mohla chytit konkurence. 

 Za velkou příležitost, kterou sledovaná společnost nevyužívá lze považovat dotační 

program „Nová zelená úsporám“. Jedná se o program Ministerstva životního prostředí 

administrovaný státním fondem životního prostředí ČR, který je zaměřený na úspory 

energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech. Hlavním cílem je 

dosáhnout zlepšení stavu životního prostředí, úspory energie v konečné spotřebě a 

stimulace ekonomiky ČR, dále pak zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst 

a obcí.  

Společnosti KTP se toto dotýká především v oblasti podpory pro rodinné a bytové 

domy a to dotací na zateplení, jako je výměna oken, dveří, zateplení obvodových stěn, 

střechy, stropu, podlahy, aj. Sledovaná společnost má převážnou část zákazníků z oblasti 

realizačních a montážních firem a převážná většina se tomuto programu brání. Důvodem je 

nedostatek času a nevole učit se novým věcem. Mnohdy ovšem přicházejí o zákazníky a to 
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se odráží také v objemu prodeje společnosti KTP, kdy si zákazník najme jinou realizační 

firmu a odebere zboží u konkurence. Další mezerou je nízká informovanost 

potencionálního zákazníka, který o této možnosti neví anebo se brání z důvodu nedostatku 

finančních prostředků možné rekonstrukce. Je tedy potřeba, aby se sama společnost KTP 

v této oblasti samostatně vzdělávala a snažila se získat veškeré potřebné informace, které 

by byly prospěšné pro všechny strany. Důležitá je snaha motivovat nejen své stávající a 

potencionální zákazníky, ale i zákazníky v podobě realizačních firem, které dále mohou tak 

motivovat právě své zákazníky. 

Tlaky na cenu ze strany konkurence považuji za největší hrozbu pro KTP. Mnoho 

zákazníků raději nakoupí levněji. Společnost KTP je tak tlačena buď ke snížení cen, anebo 

hledání jiných cest, jak své zákazníky oslovit a udržet si je i při ponechání současných cen. 

Spolu s tím tedy souvisí i tlaky na cenu ze strany zákazníků. 

V případě růstu cen materiálu a surovin, znamená pro analyzovanou společnost 

především zvýšení cen nabízeného zboží a materiálu, což sebou přináší i nespokojenost 

zákazníka. Každé zvýšení cen je pro společnost KTP  velkou hrozbu v podobě ztráty 

některých svých zákazníků. V této souvislosti může i negativním způsobem působit 

uplatňovaná daňová politika státu, např. při zvýšení cen energií. 

 Příchod nového konkurenta se silnou kapitálovou základnou může také bezesporu 

ovlivnit současnou pozici společnosti KTP.  

   

6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO OPTIMALIZACI FIREMNÍ 

STRATEGIE 

Ze SWOT analýzy vyplývá, že analyzovaná společnost KTP stavební systémy 

s.r.o. má více silných stránek oproti stránkám slabým a více příležitostí oproti hrozbám. 

Nelze ovšem říci, že každá silná stránka znamená pro firmu konkurenční výhodu. 

V mnoha případech se dá zlepšit i to, co dělá podnik ve svém oboru a postavení dobře. Je 

tomu tak i v případě, kdy podnik nevyužívá příležitostí, které se mu nabízí a nevyužívá tak 

možnosti si plnit vytýčené cíle a dává prostor hrozbám, které vystavují firmu nebezpečí 

neúspěchu. 
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Na základě poznatků z provedených analýz jsem vyhodnotila silné stránky, které 

by analyzovaná společnost mohla použít při boji s konkurencí, a naopak také slabé stránky, 

které by mohla konkurence využít. Pro zjištění možných příležitostí a hrozeb jsem 

vypracovala následující návrhy strategií.  

Lze předpokládat, že trh se nadále bude rozrůstat a nabízet tak prostor pro již 

stávající a i novou konkurenci, proto by společnost KTP měla na tento růst zareagovat. 

6.1 Definování cílů, vize a mise a strategie firmy 

I přes fakt, že společnost KTP existuje na trhu již od roku 2005, nedošlo doposud 

k písemnému definování vize, mise a strategie společnosti na základě konkrétních cílů. 

Toto existovalo pouze v neformální podobě v hlavě majitele společnosti. S jeho pomocí 

jsem tyto informace upřesnila níže. 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.4 je základním strategickým cílem společnosti 

KTP stavební systémy s.r.o. udržet a zlepšit svoji pozici na trhu dodávek stavebního 

materiálu, pružně se přizpůsobovat změnám trhu ve vývoji poptávky a rozšiřovat svůj 

sortiment o nově uvedené certifikované materiály na trh. 

I nadále je důležité, aby společnost KTP v  dnešním konkurenčním prostředí 

nepolevovala a spíše zvyšovala, popř. rozšiřovala své strategické cíle a snažila se hledat 

vhodné cesty k jejich naplnění.  

Cíle by měly být SMART, tj. specifické, měřitelné, akceptovatelné, reálné a 

časově určené.  

Cíle 

 Zvýšit objem prodeje oproti roku 2014 

 Zvýšit prodej materiálu v oblasti pro dřevostavby 

 Zaměřit se na rozšíření sortimentu o nové produkty 

 Přeorganizování současného stavu kapacit 

 Zvýšit efektivitu procesu získávání nových zákazníků 
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Vize  

 Stát se vyhledávaným prodejcem a odborníkem v oblasti komplexního 

řešení stavebních potřeb. 

Mise (poslání) 

 Uspokojovat zákazníky svou komplexností nabízeného zboží a služeb.  

 Individuální přistup ke každému zákazníkovi. 

 Jít cestou prodeje kvalitních materiálů a zboží. 

Obchodní strategie 

Dobré obchodní vztahy se zákazníky a uspokojování jejich potřeb komplexností 

nabízeného zboží a služeb s individuálním přístupem ke každému zákazníkovi přímo „na 

míru“. Pomoci technického poradenství a odborností pomoci zákazníkovi k naplnění 

komplexního řešení stavebních potřeb. Neustále zvyšovat svou úroveň vzdělání a být tak 

solidní firmou, která má důvěru zákazníků. 

6.2 Strategie stability 

Vzhledem k tomu, že analyzovaná společnost je ve svém oboru dobrá, není 

potřeba vytvářet zcela novou, ale pouze zdokonalovat stávající strategii. V níže uvedeném 

popisu je možné dokumentovat možnosti případného zlepšení. 

6.2.1 Strategie marketingového mixu 

Sortiment (product) – Pro výběr sortimentu se soustředit již na osvědčené a 

zavedené značky a hledat nové značky prověřené zákazníky. Rozšíření svého nabízeného 

sortimentu. Zdůrazňovat kompletnost nabízených stavebních systémů. 

Cena (price) – Nabídnout konkurenceschopnou cenu, tzn. motivovat jak stávající, 

tak možné nové zákazníky systémem bonusů. Bonusy za objem odebraného zboží a za 

splnění daných platebních podmínek. Například sběr bodů při platbě hotovosti a následně 

výběr z nabízených odměn, nebo doplňková sleva při platbě hotovosti. 

Komunikace (promotion) – Rozšiřovat své webové stránky a udržovat je na 

vysoké úrovně. Nadále zvyšovat prodej individuálním přístupem a kvalitním technickým 
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poradenstvím. Využití nástrojů přímého marketingu pro cílené oslovování stávajících 

zákazníků především elektronickou formou. Včas informovat o časově omezených 

výhodách a akcích.  

Distribuce (place) – Zajistit úsporný, ale kvalitní a účinný logistický systém. Více 

využívat vlastní dopravy při zajištění menších zakázek. Nabízet více zákazníkovi dopravu 

přímo od výrobce k zákazníkovi. Především pak pro větší zakázky, kdy tak odpadá nutnost 

skladování a šetří tak finanční zdroje a čas a zajišťuje tak větší flexibilitu společnosti. 

6.2.2 Personální strategie 

Na trh neustále vstupují nové produkty a stavební systémy, je potřeba nepolevovat 

v soustavném vzdělávání zaměstnanců, které vede ke zkvalitnění nabízených služeb. 

Motivovat zaměstnance přísliby odměň za konkrétní splnění cílů v daném časovém 

horizontu. Zvýšení spokojenosti zaměstnanců v pracovním prostředí, např. rozšířit 

zaměstnanecké zázemí, které ve společnosti chybí. 

6.2.3 Strategie „rozšíření nabídky“ 

Slabou stránkou analyzované společnosti je užší sortiment oproti konkurentům. 

Doporučuji společnosti zaměřit se na přání a potřeby stávajících zákazníků a rozšířit tak 

nabídku zboží, popř. služeb. Oslovit nové dodavatele, snížit tak tlak ze strany zákazníků a 

konkurence. Přehodnotit skladové prostory, pomocí finančních i nefinančních ukazatelů 

zhodnotit možnosti skladu. Zaměřit se na zboží, jehož doba obratu na skladě je dlouhá a 

nedává tak prostor zboží s nízkou dobou obratu zásob. Je potřeba přeorganizovat současný 

stav kapacit. 

Jako velkou příležitost spatřuji v růstu zájmu o dřevostavby. Společnost KTP je 

v této oblasti certifikovaná a je autorizovaným prodejcem v této oblasti. Dlouholeté 

zkušenosti v daném oboru jsou velmi silnou stránkou společnosti, a proto doporučuji více 

informovat a rozšířit nabídku v oblasti dřevostaveb a více se zaměřit na vzdělávání 

realizačních firem právě v této oblasti. 
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6.2.4 Strategie „nadstandardních služeb“ 

Analyzovaná společnost je ve svém oboru profesionál, avšak neustále je potřeba 

svou image zvyšovat a viditelně se odlišit od konkurence. Jako velkou příležitost vidím 

v dotačním programu „Nová zelená úsporám“. Spousta realizačních firem (živnostníků) se 

ji brání a tím přichází o zákazníky a analyzovaná společnosti tak přichází o zákazníky 

potencionální. Doporučuji proto společnosti KTP prověřit veškeré možnosti a přístupy 

k této dotaci a možnosti jejího využití ve prospěch maximální spokojenosti všech 

zúčastněných stran.  Věnovat tak čas k získání a prověření všech informací a v neposlední 

řadě tak informovat investory o dotačním programu. 
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7 ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo provést strategickou analýzu 

společnosti KTP stavební systémy s.r.o., která pomůže optimalizovat strategii podniku tak, 

aby vedla k posílení konkurenceschopnosti, pozice na trhu a popřípadě možnosti získat 

další konkurenční výhodu. 

Při návrhu změn současné strategie jsem vycházela ze závěrů strategických 

analýz. Jako základ pro analýzu vnějšího prostředí jsem použila PEST analýzu pro 

identifikaci vlivů působících v makroprostředí. Pro identifikaci mikrookolí byl aplikován 

Porterovův model pěti konkurenčních sil působících na podnik. Při vnitřní analýze zdrojů a 

schopností jejich využití byla použita finanční analýza. Na zjištění silných a slabých 

stránek, které mají vliv na vnitřní prostředí každé firmy, jsem použila SWOT analýzu.  

Postupy jsem nastudovala z odborné literatury a aplikovala na analyzovanou 

společnost KTP stavební systémy s.r.o. Jako zdroje informací byly využity vnitřní údaje 

analyzované společnosti, výroční zprávy, interní dokumenty a také osobní zkušenosti 

plynoucí z dlouholetého působení ve společnosti. 

V konečném závěru jsem se zaměřila na návrh možné optimalizace strategie, 

kterou by bylo vhodné použít k  dalšímu rozvoji společnosti. Strategie byly zpracovány na 

základě konzultací s majitelem firmy a měly by odrážet jeho představy a požadavky. 

V konečném důsledku bude záležet právě na majiteli společnosti KTP stavební systémy 

s.r.o., zda se rozhodne navrhovanou strategii implementovat.  

Doporučuji vedení společnosti KTP stavební systémy s.r.o., aby v co nejkratší 

době využila závěry mé práce pro optimalizaci své firemní strategie. Vedení společnosti by 

se mělo především zaměřit na zvýšení objemu prodeje, a to rozšířením prodávaného 

sortimentu a získáváním nových zákazníků. Poté by měla využít i další mnou navržená 

opatření. 

Ať už společnost KTP stavební systémy s.r.o. podnikne ke svému rozvoji jakékoli 

výše zmíněné kroky, či jiné, věřím, že se i nadále udrží na trhu a bude dosahovat lepších 

výsledků než doposud.  
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Příloha 1 - Výkaz zisku a ztráty 

 

  

Výkaz zisku a ztráty (v tisících Kč) 

  
  

KTP stavební systémy s.r.o. 

    

  

Označení TEXT č. řádku 
       Skutečnost v účetním období 

2011 2012 2013 2014 

  a   b c 1 2 3 4 

  I.   Tržby za prodej zboží 1 51 023 48 128 40 562 32 239 

A.     Náklady vynaložené na prodané zboží 2 45 153 41 659 35 445 28 678 

  +   Obchodní marže 3 5 870 6 469 5 117 3 561 

  II.   Výkony 4         

  II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5         

  

 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti  6         

  

 

3. Aktivace 7         

B.     Výkonná spotřeba 8 3 121 3 870 2 439 2 463 

B. 

 

1. Spotřeba materiálu a energie 9 459 239 336 362 

B. 

 

2. Služby 10 2 662 3 631 2 103 2 100 

  +   Přidaná hodnota 11 2 749 2 599 2 678 1 099 

C.     Osobní náklady 12 1 342 1 288 1 459 1 257 

C. 

 

1. Mzdové náklady 13 1 002 964 1 068 916 

C. 

 

2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14         

C. 

 

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdrav. poj. 15 340 324 363 311 

C. 

 

4. Sociální náklady 16     28 30 

D.     Daně a poplatky 17 4 38 72 11 

E.     Odpisy DHM a DNM 18 114 57     

  III.   Tržby z prodeje dlouhod. majetku a materiálu 19         

  III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20         

  III. 2. Tržby z prodeje materiálu 21         

F. 

 

  Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 22         

F. 

 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku 23         

F.   2. Prodaný materiál 24         
G. 

 

1. Změna stavu rezerv a opr. položek v provozní 

oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 525 1 056 9 652 -280 

  IV. 2. Ostatní provozní výnosy 26 62 103 1 236 137 

H.   1. Ostatní provozní náklady 27 96 56 1 962 123 

  V. 2. Převod provozních výnosů 28         

I.   1. Převod provozních nákladů 29         

  *   Provozní výsledek hospodaření 30 730 207 -9 231 125 
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  VI.   Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31         

J.     Prodané cenné papíry a vklady 32         

  VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33         
  VII. 1. Výnosy z podílů v ovl. a řízených osobách a v 

účetních jednotkách pod podst. vlivem 34         

  

 

2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 35         

  

 

3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 36         

  VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37         

K.     Náklady z finančního majetku 38         

  IX.   Výnosy z přecenění CP a derivátů 39         

L.     Náklady z přecenění CP a derivátů 40         
M. 

    

Změna stavu rezerv a opravných položek ve 

finanční oblasti 41         

  X.   Výnosové úroky 42       5 

N.     Nákladové úroky 43 189 217 217 153 

  XI.   Ostatní finanční výnosy 44   7     

O.     Ostatní finanční náklady 45 38 41 27 24 

  XII. Převod finančních výnosů 46         

P.     Převod finančních nákladů 47         

  *   Finanční výsledek hospodaření 48 -227 -251 -244 -172 

Q.     Daň z příjmu za běžnou činnost 49 108 11     

Q. 

 

1.  - splatná 50 108 11     

Q. 

 

2.  - odložená 51         

  **   Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 395 -55 -9 475 -47 

  XIII. Mimořádné výnosy 53         

R.     Mimořádné náklady 54     72   

S.     Daň z příjmu z mimořádné činnosti 55         

S. 

 

1.  - splatná 56         

S. 

 

2.  - odložená 57         

  *   Mimořádný výsledek hospodaření 58     -72   

T     Převod podílu na hosp. výsledku společníkům 59         

  ***   Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 395 -55 -9 547 -47 

  ****   Výsledek hospodaření před zdaněním 61 503 -44 -9 547 -47 

              Zdroj: Vlastní zpracování dle poskytnutých údajů společností 
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Příloha 2 - Rozvaha 

    

Rozvaha za sledovaná období (v tisících Kč) 

   
KTP stavební systémy s.r.o. 

    

 

Označení TEXT řádek 
Účetní období 

2011 2012 2013 2014 

  a   b c 1 2 3 4 

      AKTIVA CELKEM 1 29526 29619 22575 23772 

A.     Pohledávky za upsaný základní kapitál 2     

B.     Dlouhodobý majetek 3 1724 1620 1620 1620 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 4     

  I. 1. Zřizovací výdaje 5     

         

    2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6     

    3. Software 7     

    4. Ocenitelná práva 8     

    5. Goodwill 9     

    6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10     

    7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11     

    8. Poskytnuté zálohy na DNM 12     

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 13 1724 1620 1620 1620 

B. II. 1. Pozemky 14 1620 1620 1620 1620 

    2. Stavby 15     

    3. Samostatné hmotné movité věci a       

      soubory hmotných movitých věcí 16 57    

    4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17     

    5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 18     

    6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19     

    7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 47    

    8. Poskytnuté zálohy na DHM 21     

    9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22     

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek 23     

B. III. 1. Podíly - ovládaná osoba 24     

    2. Podíly v účetních jednotkách pod       

      podstatným vlivem 25     

    3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26     

    

4. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, 

podstatný vliv 27     

    5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 28     

    6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29     

    7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. majetek 30     

C.     Oběžná aktiva 31 27769 27988 20926 22121 

C. I.   Zásoby 32 2573 2702 2681 2259 

C. I. 1. Materiál 33     

    2. Nedokončená výroba a polotovary 34     

    3. Výrobky 35     

    4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 36     

    5. Zboží 37 2573 2702 2681 2259 

    6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38     
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C. II.   Dlouhodobé pohledávky 39     

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 40     

    2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 41     

    3. Pohledávky - podstatný vliv 42     

    4. Pohledávky za společníky 43     

    5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44     

    6. Dohadné účty aktivní 45     

    7. Jiné pohledávky 46     

    8. Odložená daňová pohledávka 47     

C. III.   Krátkodobé pohledávky 48 25001 24744 16679 17730 

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 24888 24553 16131 17664 

    2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 50     

    3. Pohledávky - podstatný vliv 51     

    4. Pohledávky za společníky 52     

    5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53     

    6. Stát - daňové pohledávky 54 99 89 546  

    7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 14 3 3  

    8. Dohadné účty aktivní 56  100  66 

    9. Jiné pohledávky 57     

C. IV.   Krátkodobý finanční majetek 58 195 542 1566 2132 

C. IV. 1. Peníze 59 195 542 1566 2131 

    2. Účty v bankách 60    1 

    3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 61     

    4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62     

D.     Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 63 33 11 29 31 

D. I.   Časové rozlišení 64 33 11 29 31 

D. I. 1. Náklady příštích období 65     

    2. Komplexní náklady příštích období 66     

    3. Příjmy příštích období 67     
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Označení TEXT řádek 
Účetní období 

2011 2012 2013 2014 

  a   b c     

      PASIVA CELKEM 68 29526 29619 22575 23772 

A.     Vlastní kapitál 69 15746 15689 6142 6095 

A. I.   Základní kapitál 70 200 200 200 200 

A. I. 1. Základní kapitál 71 200 200 200 200 

    2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 72     

    3. Změny základního kapitálu 73     

A. II.   Kapitálové fondy 74     

A. II. 1. Ážio 75     

    2. Ostatní kapitálové fondy 76     

    3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 77     

    4. 

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 

obchodních korporací 78     

    5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 79     

    6. 

Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních 

korporací 80     

A. III.   Fondy ze zisku  81 20 20 20 20 

A. III. 1. Rezervní fond 82 20 20 20 20 

    2. Statutární a ostatní fondy 83     

A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let 84 15131 15524 15469 5922 

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 85 15131 15524 15524 15524 

    2. Neuhrazená ztráta minulých let 86   -55 -9602 

    3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 87     

A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného úč.obd. (+/-) 88 395 -55 -9547 -47 

    2. 

Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na 

zisku (-) 89     

B.     Cizí zdroje 90 13780 13930 16433 17677 

B. I.   Rezervy 91     

B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 92     

    2. Rezerva na důchody a podobné závazky 93     

    3. Rezerva na daň z příjmů 94     

    4. Ostatní rezervy 95     

B. II.   Dlouhodobé závazky 96     

B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 97     

    2. Závazky - ovládající a řídící osoba 98     

    3. Závazky - podstatný vliv 99     

    4. Závazky ke společníkům 100     

    5. Dlouhodobé přijaté zálohy 101     

    6. Vydané dluhopisy 102     

    7. Dlouhodobé směnky k úhradě 103     

    8. Dohadné účty pasivní 104     

    9. Jiné závazky 105     

    10. Odložený daňový závazek 106     
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B. III.   Krátkodobé závazky 107 11242 10607 13434 14795 

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 108 11047 10318 13229 14104 

    2. Závazky - ovládající a řídící osoba 109     

    3. Závazky - podstatný vliv 110     

    4. Závazky ke společníkům 111 40 40   

    5. Závazky k zaměstnancům 112 66 69 81 52 

    6. Závazky ze sociálního zabezpečení a ZP 113 37 79 55 137 

    7. Stát - daňové závazky a dotace 114 37 90 27 399 

    8. Krátkodobé přijaté zálohy 115     

    9. Vydané dluhopisy 116     

    10. Dohadné účty pasivní 117 15 8 39 103 

    11. Jiné závazky 118  3 3  

B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci 119 2538 3323 2999 2882 

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 120     

    2. Krátkodobé bankovní úvěry 121 2538 3323 2999 2882 

    3. Krátkodobé finanční výpomoci 122     

C.     Ostatní pasiva a přechodné účty pasiv 123 0 0 0 0 

C. I.   Časové rozlišení 124     

C. I. 1. Výdaje příštích období 125     

    2. Výnosy příštích období 126     

                  Zdroj: Vlastní zpracování dle poskytnutých údajů společností  
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Příloha 3 - Vzorce finančních ukazatelů 

 

Vzorce finančních ukazatelů 
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Ukazatele likvidity 
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Ukazatele aktivity 

 

                      
     

              
 

            
      

      
 

                    
      

                         
 

                  
       

         
            

                       
           

         
            

                    
        

         
            

 

 

Ukazatele rentability 

 

                        
    

              
          

                                     
     

                
         

                        
    

     
         

                         
     

               
          

                                        

 
    

                                  
          

 


