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1 Úvod 

Základní podmínkou pro úspěšný podnik na současném trhu je konkurenceschopnost. 

Aby podnik dobře fungoval a rostl, musí dokázat konkurovat jiným podnikům s podobným či 

stejným zaměřením. V dnešní době, kdy je trh přehlcen nabídkou, která převyšuje ve většině 

případů poptávku, to je velmi důleţité. Abychom se od ostatních odlišili a byli schopni jim 

konkurovat, je třeba nezůstat stejní, ale být lepší, začít se lišit, začít nabízet něco nového. 

Proto by měl podnik hledat své přednosti a odlišnosti a snaţit se je co nejlépe vyuţít. Udrţet 

si konkurenceschopnost není pro podnik jednoduché, jelikoţ na něj neustále působí spousty 

faktorů ať zvenčí nebo zevnitř podniku. Můţeme říct, ţe konkurenceschopnost je podstatné 

měřítko dlouhodobé úspěšnosti podniku.  

 

Cílem této bakalářské práce je zhodnocení konkurenceschopnosti malého podniku. Ke 

zhodnocení stavu nám napomůţou jednotlivé analýzy, které byly vybrány. Podstatným 

výstupem této práce jsou pro podnik návrhy a doporučení pro rozvoj a zlepšení jeho 

konkurenceschopnosti. Pro práci byl zvolen malý rodinný podnik, který je obchodního typu a 

má ve své oblasti mnoho konkurentů. 

 

Autorka bakalářskou práci rozdělila na 5 kapitol. První kapitola je úvod. Ve druhé 

kapitole se autorka této práce zaměřila na základní pojmy ohledně konkurenceschopnosti, 

vybrané metody hodnocení konkurenceschopnosti a jejich následné vysvětlení. Je zde 

pohlíţeno na konkurenceschopnost v makroprostředí i mikroprostředí. Makroprostředí 

podniku charakterizují politicko-legislativní faktory, ekonomické faktory, sociálně-

demografické faktory a technicko-technologické faktory. Makroprostředí se týká vnějších 

faktorů, které podnik nemůţe ovlivnit. Mikroprostředí podniku je charakterizováno za pomocí 

výkonnosti podniku, výkonů, dodavatelů, zákazníků a jde o vnitřní stránku podniku. Následně 

je popsána SWOT analýza, která napomáhá k vyhledání a popsání silných a slabých stránek, 

příleţitostí a hrozeb podniku. Silné a slabé stránky se týkají vnitřní stránky podniku, jsou to 

věci ovlivnitelné podnikem. Příleţitosti a hrozby jsou zvenčí a podnik je ovlivnit nedokáţe. 

Následuje vysvětlení principu Porterovy analýzy 5 konkurenčních sil, coţ je jedna 

z nejvyuţívanějších analýz k posouzení konkurenceschopnosti. Kapitola je zakončena 

teoretickým vysvětlením dotazníkové metody. 
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V následující kapitole autorka provede základní představení podniku, na který je tato 

bakalářská práce zpracována. Jelikoţ si podnik přeje zůstat v anonymitě, nebudou uvedeny 

ţádná jména osob ani název podniku. Autorka bude pouţívat fiktivní název podniku, a to 

ABC podnik. Dále budou metody k posouzení konkurenceschopnosti vyuţity prakticky. 

Jednotlivé analýzy vysvětlené v předešlé kapitole budou aplikovány na daný podnik a bude 

vyhodnoceno dotazníkové šetření. Pomocí dotazníků chce podnik zjistit, jak je vnímán 

zákazníky a zda jsou s jeho přístupem a nabízeným sortimentem spokojeni. 

 

Čtvrtá a zároveň stěţejní kapitola práce je zaměřena na shrnutí výsledků jednotlivých 

analýz a jejich vyhodnocení. Autorka zde provede na základě výsledků doporučení, které 

bude vycházet z dotazníkového šetření a provedených analýz. Doporučení povedou k udrţení 

nebo zlepšení konkurenceschopnosti na trhu. Poslední kapitola je závěr, kde bude provedeno 

celkové shrnutí práce. 
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2 Teoreticko–metodologická východiska konkurenceschopnosti 

V této kapitole bakalářské práce budou vysvětleny základní pojmy, které 

s problematikou konkurenceschopnosti souvisejí. Také zde budou charakterizovány vybrané 

metody pro zhodnocení konkurenceschopnosti, jako jsou PESTE analýza, SWOT analýza, 

Porterova analýza 5 konkurenčních sil a na závěr popsáno dotazníkové šetření. Další část 

bakalářské práce je zaměřena na aplikaci metod v daném podniku. 

 

 

2.1 Vymezení základních pojmů 

Pro řešení jakékoliv problematiky, je důleţité jednotlivým uţívaným pojmům rozumět. 

Proto se tato část bude věnovat základním pojmům, jako jsou konkurence, 

konkurenceschopnost, konkurenční strategie, podnik, podnikatel, rodinné podnikání, formy 

podnikání a okolí podniku. 

 

 

2.1.1 Konkurence a konkurenceschopnost 

Definicí, co to je konkurence existuje celá řada. Kaţdý výrok se lehce liší, ale 

v hlavních bodech se ve většině shodují. 

 

Konkurence podle slovníku cizích slov znamená, jakési soupeření, soutěţení 

či hospodářskou soutěţ. Z daného vyplývá, ţe pojem konkurence má širší rozsah. A to nejen 

ekonomický, ale také sociální, politický, kulturní aj.  V podnikání nemůţeme zapomínat 

na ţádný zorný úhel konkurence, i kdyţ je stěţejní ekonomické hledisko. Také je třeba vzít 

na vědomí, ţe konkurence je vtah dvou nebo více konkurentů na daném trhu. (Mikoláš, 2005) 

 

Jakubíková (2008) tvrdí, ţe je konkurence podstatným faktorem, který podmiňuje 

marketingové moţnosti podniku. Na základě toho si podniky zjišťují, kdo je jejich konkurent 

nebo by se jím mohl stát. Je třeba sledovat jak silný konkurent je, jaké má stanovené cíle, 

v jaké oblasti podniku konkuruje, jaké volí strategie a znát jeho silné a slabé stránky. 
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Aby mohl konkurent vstoupit do konkurenčního vztahu, musí splňovat nejméně dva 

předpoklady, a to: 

 mít konkurenční zájem, tedy vstoupit do konkurence, neboli disponovat 

specifickým potenciálem, tj. podnikavost, 

 disponovat konkurenčním potenciálem, tj. být konkurenční.  

Velmi důleţité je si uvědomit, rozdíl mezi konkurencí jako výsledkem aktivity firmy, a 

konkurenceschopností myšlenou jako potenciálem firmy.(Mikoláš, 2005) 

 

Pojem konkurenceschopnost si můţeme vysvětlit jako kladný rys konkurenta a jeho 

výsledné vyjádření interakce s řadou a spektrem konkurentů v konkurenčním prostředí. 

(Čichovský, 2002) 

Dvořáček a Slunčík (2012) uvádějí, ţe jsou konkurenty nejen podniky působící na 

stejných trzích s totoţnými nebo podobajícími se produkty. Konkurenty jsou všichni, kteří 

usilují o výdaje spotřebitelů. 

 

 

2.1.2 Konkurenční výhoda 

Konkurenční výhodu můţeme chápat jako umění podniku vykonávat určitou věc jedním 

nebo více způsoby tak, jako to konkurence nedokáţe. Podniky by měly dokázat vytvořit 

vysokou absolutní hodnotu a zároveň vysokou hodnotu v porovnání s konkurencí, a také 

s nízkou výší nákladů. Pouze malé mnoţství konkurenčních výhod je udrţitelných a proto 

kaţdý podnik, který chce vydrţet musí stále hledat a pracovat na vynalézání výhod nových. 

Kaţdá konkurenční výhoda by měla být brána jako výhoda pro zákazníka. Pokud podnik 

nabízí rychlejší vyřízení dodávky neţ konkurence a zákazník si necení rychlosti, potom to 

výhoda pro zákazníka nebude. Podnik by se měl zaměřit na poskytování výhod pro zákazníky, 

díky tomu budou zákazníci spokojeni a budou více a opakovaně nakupovat, coţ povede i 

k vyššímu zisku. (Kotler, 2007) 

 

Zdroje konkurenční výhody jsou například: 

 odlišení výrobků nebo sluţeb, 

 produkce s nejniţšími náklady, 

 dokonalá znalost trhu a konkurence, 
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 dokonalá znalost technologií, 

 inovace,  

 jedinečný přístup ke zdroji surovin. (Blaţková, 2007) 

 

 

2.1.3 Konkurenční strategie 

Konkurenční strategie podle Kotlera 

Konkurenční strategie, kterou si podnik zvolí, záleţí na její pozici v odvětví. Pro úspěch 

na trhu je potřebnou, avšak ne postačující podmínkou získání vysoké hodnoty a sluţeb 

zákazníkům. Mimo porozumění zákaznickým potřebám musí strategie získat výhodu oproti 

konkurenci. Je nutné, aby si podnik uvědomil svou velikost a postavení v odvětví. Na základě 

toho pak vybral, jakou strategii zvolí. Vytváření konkurenčních strategií začíná analýzou dané 

konkurence. Podnik stále srovnává hodnoty a spokojenost zákazníka, které zajišťují jeho 

sortiment, ceny, komunikace a distribuční kanály s výkony konkurentů. Díky tomu můţe 

zjistit moţné výhody a nevýhody. (Kotler, 2007) 

 

Podnik musí neustále sledovat okolí ať formálně či neformálně, aby dokázal odpovědět 

na důleţité otázky jako: 

 Kdo je konkurence našeho podniku? 

 Jaké jsou cíle a strategie konkurence? 

 Jaké má konkurence silné a slabé stránky? 

 Jaké jsou jejich reakce, na námi pouţívané konkurenční strategie? (Kotler, 2007) 

 

Jednotlivé konkurenční strategie podle Kotlera jsou: 

 trţní lídr, 

 trţní vyzyvatel, 

 trţní následovatel, 

 výklenkář (mikrosegmentář). (Kotler, 2007) 

 

Strategie tržního lídra, neboli vedoucí firmy na trhu je vhodná pro podnik ovládající trh. 

Tyto podniky mají dominantní postavení a většinou vedou trh ve změně ceny, zavedení 

nových produktů, výdajů na reklamy apod. Strategie tržního vyzyvatele je vhodná pro firmu 

nenacházející se na prvním místě v odvětví, která chce zvýšit svůj trţní podíl agresivním 
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útokem na ostatní konkurenci. Strategie tržního následovatele je vhodná pro firmy, které se 

rozhodnou lídra následovat. Takové firmy chtějí stabilní podíl na trhu a zisk. Následují tedy 

nabídku produktů a cenu konkurence. Ostatní firmy, které nemají na trhu pevnou pozici 

vyuţívají strategii tržních výklenků. Takové firmy se zaměřují na mezery, které velké podniky 

ignorují. Specializují se podle trţních, produktových a zákaznických řad či marketingového 

mixu- Na základě vyuţití mikrosegmentů mohou tyto firmy s menším podílem na trhu 

dosahovat stejného zisku jako silní konkurenti. (Kotler, 2007) 

 

Konkurenční strategie podle Portera 

Konkurenční strategie je propojena s hledáním vhodného konkurenčního postavení v  

odvětví. Z analýzy pěti sil odvozuje Porter tři základní strategie, které jsou strategie nízkých 

nákladů, strategie diferenciace a fokální strategie. Univerzální konkurenční strategie se 

nevyskytuje. Kaţdá ze strategií se musí přizpůsobit danému odvětví, dovednostem a aktivitám 

podniku. (Dvořáček, Slunčík, 2012) 

 

Formulování konkurenční strategie podle Portera 

I. Co se právě v podniku děje? 

1. Identifikace – Jaká je současná nevyřčená nebo jasná strategie? 

2. Vnitřní předpoklady – Jaké předpoklady o poměrném postavení podniku, jeho 

slabinách a přednostech, trendech v odvětví, konkurentech jsou nutné, aby 

nynější strategie měla smysl? 

II. Co se děje v prostředí? 

1. Analýzy odvětví – Jaké jsou hlavní faktory konkurenčního úspěchu a důleţité 

moţnosti a hrozby odvětví? 

2. Analýza konkurence – Jako jsou způsoby a limity stávajících i potenciálních 

konkurentů a jejich příští kroky? 

3. Analýza společenského klimatu – Jaké hlavní vlastní, politické a sociální faktory 

tvoří pozitivní podmínky nebo naopak ohroţení? 

4. Přednosti a slabiny – Na základě analázy odvětví a konkurentů, jaké má podnik 

slabiny a přednosti v porovnání se současnými a budoucími konkurenty? 

III. Co by měl podnik dělat? 

1. Testování předpokladů a strategie – Jak se předpoklady, které jsou zahrnuté 

v nynější strategii srovnávají s výše uvedenou analázou II. 
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2. Alternativní strategie – Jaké máme uskutečnitelné alternativní stratigie, pokud 

vycházíme z výše uvedené analýzy? Zda je nynější strategie jedna z nich? 

3. Strategická volba – Jaká z variant nejvíce odpovídá postavení podniku vzhledem 

k vnějším rizikům a moţnostem? (Dvořáček, Slunčík, 2012) 

 

Strategie nízkých nákladů 

Podnik se touto strategií zaměřuje na faktory: 

 stabilní vzhled produktů, 

 stabilní design výrobního procesu, 

 levné suroviny, 

 outsorcing, nejvýhodnější distribuční kanály a dodávky, 

 striktní kontrolu nákladů, opětované detailní kontrolní výkazy, 

 strukturovanou odpovědnost a organizaci, 

 zásadní kapitálové investice, účinek z rozsahu výroby. 

 

Rizika této strategie mohou vést k opomenutí inovačního procesu a jsou to například 

moţnosti úspěšného napodobení konkurencí nebo také to, ţe ve středu pozornosti jsou 

náklady a ne výrobky a změny na trhu. (Dvořáček,Slunčík, 2012) 

 

Strategie diferenciace (odlišnosti) 

Podstata této strategie je zaloţena na: 

 efektivním vývoji a výzkumu, kreativním vývoji výrobků, 

 jedinečnosti produktů, pro který na trhu nejsou substituty. 

 účinné koordinaci s dodavateli, odběrateli, 

 získání vysoce vzdělaných pracovníků jako jsou vývojáři a vědci, 

 obvyklém dosahování řádných výsledků. 

 

Rizika této strategie jsou moţnosti, ţe kupující nebudou chtít se odlišovat. Za odlišný 

produkt je obvykle i vyšší cena. Další riziko je moţnost, ţe nás konkurence bude napodobovat 

a můţe zároveň získat přednosti v segmentech trhu. (Dvořáček, Slunčík, 2012) 
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Fokální (ohnisková) strategie 

Tato strategie se od předešlých liší, protoţe je zaměřena pouze na určitý trţní segment. 

Zatímco předešlé strategie jsou zaměřeny na konkurenceschopnost v rámci celého odvětví. 

U ohniskové strategie je moţné se zaměřit na náklady nebo vyuţít soustředěné diferenciace.  

 Strategie zaměřená na náklady – podnik vstupuje na regionální trh, který dobře 

zná. 

 Strategie soustředěné diferenciace – je zaloţená na jedinečném produktu a úzké 

konkurenční pozici. (Dvořáček, Slunčík 2012) 

 

 

2.1.4 Podnikatel, podnikání, podnik 

Pojem podnikatel vychází z francouzského slova „entrepreneur“ a jeho původní význam 

byl prostředník nebo zprostředkovatel. Postupně slovo podnikatel získávalo v čase význam 

jako osoba, která realizuje projekt a nese riziko jak úspěchu, tak i jeho neúspěchu. Úspěch 

podnikání je tedy do značného stupně vázán na schopnosti jako jsou aktivita, nápaditost nebo 

iniciativa podnikatele. Ve 20. století se podnikateli přiznávají další rysy a to – atribut 

inovátora. (Veber a kol., 2012) 

 

Pro samotné vymezení pojmu podnikatel máme řadu definic: 

 osoba, která realizuje podnikatelské aktivity a nese riziko ztráty nebo zvýšení 

vlastního kapitálu, 

 osoba, která je schopná rozeznat šance, mobilizovat a umět uţívat prostředky a 

zdroje ke splnění určených cílů a ochotná podstoupit tomu přiměřená rizika, 

 iniciátor a nositel podnikání – vkládá své prostředky jako je úsilí, jméno, čas, 

přebírá zodpovědnost a nese riziko za cílem docílit uspokojení a to jak 

finančního či osobního. (Veber a kol., 2012) 

 

Osoba jako podnikatel má několik společných znaků, kterými se vyznačuje: 

 dovednost vyhledat šance, určit nové cíle, 

 umění organizovat podnikatelské aktivity (porozumět předmětu podnikání), 

 zajištění finančních zdrojů, které jsou potřebné k podnikání, 

 vytrvalost, důvěra v sebe samého, moţnost učit se ze zkušeností, dlouhodobé 

nasazení a podrobení se riziku. (Veber a kol., 2012) 
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Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., § 420 uvádí: „Kdo samostatně vykonává na 

vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se 

záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této 

činnosti za podnikatele.“ 

 

Pojem podnikání můţeme popsat následovně: 

 hlavním motivem podnikání je úsilí o zhodnocení vloţeného kapitálu, tj. 

dosaţení zisku jakoţto přebytku výnosů nad vynaloţenými náklady, 

 zisku je dosaţeno uspokojováním potřeb zákazníků, hlavní pozornost se ubírá na 

zákazníka s jeho zájmy, poţadavky, potřebami, 

 všechny podnikání jsou charakteristické tím, ţe na začátku vloţí podnikatel 

kapitál ať vlastní nebo půjčený, 

 podnikatel se snaţí uspokojit potřeby svých zákazníků svými výrobky a 

sluţbami za pomoci trhu, díky čemuţ musí čelit riziku. (Synek a kol., 2015) 

 

„Podnikem je každý subjekt, který vykonává hospodářskou činnost bez ohledu na jeho 

právní formu, je základním prvkem národního hospodářství a tvoří jej: 

 hmotné složky podnikání (movitý a nemovitý majetek), 

 osobní složky podnikání (zaměstnanci a zaměstnavatelé), 

 nehmotné složky podnikání (obchodní jméno, patenty, licence, ochranné známky, 

know-how atd.).“ (Vochozka a kol., 2012, s. 35) 

 

Podnik má základní funkce jako: 

 dodavatelská, 

 výrobní, 

 vzdělávací a kulturní, 

 vědeckotechnická, 

 bezpečnostní, atd. (Vochozka a kol., 2012) 
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2.1.5 Právní formy podnikání 

Podnikatel musí hned na začátku samotného podnikání vyřešit zásadní otázku, a to 

jakou právní formu podnikání zvolí. Tyto právní formy podléhají dalším právním normám, 

coţ má vliv na rozhodování. Dilema pro jakou z právních forem se rozhodnout, nenastává 

pouze v případě zaloţení nového podniku, ale i v případě ţe určité důvody (změna zevního 

ekonomického prostředí, apod.) nutí podnikatele ke změně právní formy podniku, čemuţ 

říkáme transformace. Zásadní kritéria, podle kterých volíme právní formu podnikání jsou: 

 způsob a velikost ručení, 

 počet zakladatelů, 

 daňové zatíţení, 

 nároky na počáteční kapitál, 

 oprávnění k řízení, 

 administrativní náročnost zaloţení podniku, 

 zveřejňovací povinnost, 

 účast na zisku či ztrátě, 

 finanční moţnosti. (Synek, 2011) 

 

Lidé, kteří podnikají, jsou zákonem nazývání jako OSVČ (osoby samostatně výdělečně 

činné). OSVČ můţe být nejenom ţivnostník, tedy fyzická osoba, co podniká dle 

ţivnostenského zákona, ale také mnoho dalších podnikatelů, respektive fyzických osob. U nás 

v České republice si můţeme vybrat jeden ze dvou způsobů, jakým budeme podnikat a to buď 

jako fyzická osoba, či právnická osoba. (Vochozka a kol., 2012) 

 

Podnikání fyzických osob 

Jedná se o podnikání jedinců pod svým jménem a na svou odpovědnost. Tato forma je 

vyhovující pro podnikatele, kteří začínají. Započatí činnosti je zde velice jednoduché. 

Podnikatelem (fyzickou či právnickou osobou) podle obchodního zákoníku rozumíme: 

 osobu podnikající na základě ţivnostenského oprávnění, 

 osobu, která podniká na základě jiného oprávnění dle zvláštního předpisu, 

 osobu uvedenou v obchodním rejstříku (právnická osoba vţdy), 

 osobu provozující zemědělskou výrobu a zapsanou do evidence podle zvláštních 

předpisů. (Veber a kol., 2012) 
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Ţivnostenský zákon, zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání uvádí 

všeobecné a zvláštní podmínky, které jsou nutné splnit pro provozování ţivnosti fyzickými 

osobami. Všeobecné podmínky provozování ţivnosti dle § 6, jsou: 

 dosáhnout 18 let, 

 způsobilost k právním úkonům, 

 bezúhonnost, která se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. 

Zvláštní podmínky provozování ţivnosti dle § 7, jsou odborná nebo jiná způsobilost. 

 

Odbornou, nebo jinou způsobilost u ţivností řemeslných prokazujeme dokladem o 

vyučení a praxi. U ţivností vázaných dokladem o dosaţeném středoškolském nebo 

vysokoškolském vzdělání, zvláštní odborné způsobilosti a odborné praxi. U ţivností 

koncesovaných prokazujeme způsobilost splněním podmínek podle zvláštního zákona. (Veber 

a kol., 2012) 

 

Ţivnosti dělíme dle ţivnostenského zákona na ţivnosti ohlašovací a koncesované. 

Ohlašovací ţivnosti smíme vykonávat na základě jejich ohlášení. Patří mezi ně: 

 ţivnosti řemeslné – např. zámečník, hodinář, kadeřník, 

 ţivnosti vázané – např. montáţe plynových či elektrických zařízení, oprava 

kotlů, 

 ţivnosti volné – např. výroba, obchod, sluţby, které nepatří do výše zmíněných. 

(Synek a kol., 2010) 

 

Koncesované ţivnosti můţeme provozovat pouze na základě udělené koncese. Vydává 

ji ţivnostenský úřad, pokud má ţadatel nutné vzdělání, nebo absolvoval zvláštní kurz. Do 

těchto ţivností patří: 

 provozování střelnic, oprava zbraní, 

 taxisluţba, 

 soukromý detektiv aj. (Synek a kol., 2010) 

 

Podnikání právnických osob 

Jedná se o podnikání, kdy vznikne nový právní subjekt a to konkrétně osobní nebo 

kapitálová společnost. V obchodním rejstříku musí být uvedeny veškeré typy právnických 

osob. Definice právnických osob dle obchodního zákoníku je následující: 
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 osobní společnosti, 

 kapitálové společnosti, 

 druţstva. (Synek a kol., 2010) 

 

Osobní společnosti 

U osobních společností obvykle společníci ručí za své závazky neomezeně a podílí se 

na řízení. Společnost můţou zaloţit minimálně dvě osoby. Do osobních společností patří: 

 komanditní společnost, 

 veřejná obchodní společnost. (Synek a kol., 2010) 

 

Komanditní společnost (k. s. nebo kom. spol.) dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích, mohou zaloţit minimálně dva podnikatelé (fyzické či právnické osoby). 

Společníky zde označujeme jako komanditisty a komplementáře, kde komanditisté fungují 

jako dozorčí rada a ručí jen do výše svého počátečního vkladu. Zatímco komplementáři mají 

hlavní úkol řízení podniku a ručí celým svým majetkem. Podíly komanditistů se určují na 

základě poměru jejich vkladů.Výši vkladu u komanditistů určuje společenská smlouva. Vznik 

dnem zápisu do obchodního rejstříku. 

 

Veřejná obchodní společnost (v.o.s nebo veř. obch. spol.)můţe být zaloţena minimálně 

dvěma podnikateli (fyzickou nebo právnickou osobou), kteří ručí bezrozdílně celým svým 

majetkem. Pokud neuvádí společenská smlouva jinak, je statutární orgán kaţdý ze společníků. 

Zisk se dělí mezi společníky rovným dílem. Není zde stanoven minimální výše vkladu. Vznik 

je dnem zápisu do obchodního rejstříku.(Synek a kol., 2010) 

 

 

Kapitálové společnosti 

U kapitálových společností je hlavním znakem kapitálová účast společníků tzn., ţe 

společníci ručí pouze do výše svého vkladu. Do kapitálových společností patří: 

 společnost s ručením omezeným, 

 akciová společnost. (Synek a kol., 2010) 

 

Společnost s ručením omezeným (s. r. o. nebo spol. s r. o.)dle zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních korporacích, můţe zaloţit minimálně jedna osoba právnická či fyzická. 
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Základním dokumentem pro dva a více společníků je společenská smlouva, pokud podnik 

zakládá jedna osoba, sepisuje se zakladatelská listina. Společníci ručí za dluhy společnosti do 

výše svého vkladu spolu a nerozdílně. Nejvyšší orgán je valná hromada, statutární orgán jsou 

jednatelé. Podíl společníka, pokud neurčuje společenská smlouva jinak, se odvíjí od výše 

vkladu. Minimální výše vkladu je 1 Kč. Vznik zápisem do obchodního rejstříku.  

 

Akciová společnost (akc. spol. nebo a. s.) dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích je společností, kde je základní kapitál rozvrţen na počet akcií. K zaloţení postačí 

jedna osoba (fyzická či právnická) a základní kapitál akciové společnosti je alespoň 2 miliony 

Kč, nebo 80 tisíc EUR. Společnost ručí za své závazky celým svým majetkem, akcionáři za 

závazky společnosti neručí. Vznik zápisem do obchodního rejstříku. 

 

Družstva 

Druţstvo můţeme popsat dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako 

organizaci zaloţenou za účelem uţitku pro své členy, nikoli vytváření zisku. Druţstvo můţou 

zaloţit alespoň 3 osoby (fyzické nebo právnické). Druţstvo si musí vést seznam svých členů. 

Není stanoven minimální vklad a za své závazky ručí druţstvo celým svým majetkem, 

členové majetkem neručí.  Není povinnost zapisovat do obchodního rejstříku.  

 

 

2.2 Rodinné podnikání 

Máme tři sféry, které definují rodinné podnikání: 

 široká definice, 

 středně široká definice, 

 úzká definice.(Koráb, Hanzelková, Mihalisko, 2008) 

Do široké definice řadíme takové podnikání, kde rodina nedrţí většinový podíl, ale má 

vliv na chod podniku a cílem musí být hlídání podniku, aby byl v chodu a zůstal v rodině. 

Středně široká definice nám zahrnuje takové podnikání, kde rodina drţí většinový podíl akcií 

ve svých rukou a mají tak celé řízení nad podnikem.Ve sféře úzké definice rodina vlastní celý 

podnik a působí v něm více rodinných generací. V takovém podniku má hlavní postavené více 

členů rodiny. (Koráb, Hanzelková, Mihalisko, 2008) 
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2.3 Podnikatelské prostředí 

Podniky realizují svou činnost v podnikatelském prostředí. Toto prostředí je tvořeno 

skupinou podmínek pro podnikání z legislativní oblasti, oblasti fungování trhu a 

institucionální infrastruktury. Podnikatelské prostředí je více charakterizováno zejména 

orgány státní správy, soudy, orgány veřejné samosprávy, zákonodárnými sbory a 

ministerstvy, všemi typy vzdělávacích zařízení, bankami, pojišťovnami, trţními subjektu jako 

jsou nynější a potenciální konkurence, spolupracující subjekty, apod. (Vochozka a kol., 2012) 

 

 

2.4 Okolí podniku 

Okolí podniku chápeme jako všechno co je mimo podnik jako organizaci. Podnik je 

otevřená jednotka a má vztahy k okolí, ve kterém funguje. Úspěchy podniku jsou závislé na 

faktorech, které na něj působí a vystupují jako příleţitosti nebo hrozby. Podnikové okolí je 

třeba znát abychom: 

 porozuměli vztahům s okolím, 

 vyuţili moţnosti pro ovlivňování okolí, 

 byli schopni adaptace na okolí. (Dvořáček, Slunčík, 2012) 

 

Okolí podniku dělíme na vnitřní a vnější, přičemţ vnitřní okolí je spojeno silami 

působícími uvnitř podniku. Do vnějšího okolí je zahrnuto mikrookolí a makrookolí podniku. 

Faktory na které má podnik určitý vliv patří do mikrookolí podniku a do makrookolí patří 

faktory, jenţ působí na podnik, ale není v silách podniku je ovlivnit. Tyto faktory jsou dané a 

nezávisí na působení podniku na trhu. (Dvořáček, Slunčík, 2012) 
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Obr. č. 2.1 Faktory podnikového okolí 

 

Zdroj: vlastní zpracování (Dvořáček, Slunčík, 2012, s.3) 

 

 

2.5 Metody pro hodnocení konkurenceschopnosti 

V této části budou popsány jednotlivé vybrané metody, které byly vybrány pro 

zhodnocení konkurenceschopnosti.  

 

 

2.5.1 PESTE analýza 

Tato analýza, která zkoumá makrookolí se od 80. let označuje PEST analýza. Název 

PEST analýzy se skládá z počátečních písmen jednotlivých faktorů, které na podnik působí. 

P-politicko-legislativní, E-ekonomický, S-sociálně-demografický a technicko-technologický. 

Časem se zkoumání makrookolí začalo rozšiřovat i o další faktory a z PEST analýzy začaly 

vznikat analýzy PESTLE, PESTEL, PESTLIED, SLEPT apod. Přičemţ se pouze přidávaly 

další faktory makrookolí. (Dvořáček, Slunčík, 2012) 

 

Analýza PESTE tedy vychází z PEST analýzy a je rozšířena o písmeno E, které značí 

ekologický faktor.  
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Politicko-legislativní faktory 

Někdy také nazýváno jako politicko-právní, jsou faktory mající vliv na rozhodování ať 

fyzické či právnické osoby. Na základě těchto faktorů se podnikatel rozhoduje v jaké zemi a 

oboru bude podnikat a jakou formu svého podnikání zvolí. Patří zde faktory jako politická 

stabilita, politický systém, politické vztahy země s jinými státy, korupční prostředí, postavení 

oborů ve společnosti, sdruţení ochrany spotřebitelů, státní zákony a předpisy, apod. Řadíme 

sem zákony, vládní řady a zájmové skupiny, které omezují a mají vliv na různé organizace 

nebo jednotlivce. (Dvořáček, Slunčík, 2012) 

 

Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory jsou ty, které působí na kupní sílu spotřebitelů a strukturu výdajů, 

jelikoţ obyvatelstvo samo o sobě trh netvoří. Mezi tyto faktory řadíme současný hospodářský 

cyklus, ekonomický růst země, růst HDP, výši inflace, výši národního důchodu a 

disponibilního důchodu obyvatelstva, výše poskytovaných úvěrů, stabilitu měny, zadluţenost 

spotřebitelů, apod. (Jakubíková, 2009) 

 

Sociálně-kulturní faktory 

Tato oblast zahrnuje demografické prostředí, kulturní prostředí a sociální prostředí. 

Demografie se zabývá obyvatelstvem z hlediska velikosti populace, věkové struktury, skladby 

pohlaví, růstu populace, úrovně vzdělanosti, porodnosti, úmrtnosti, rodinné struktury, 

migrace. Kulturní prostředí je tvořeno institucemi a dalšími faktory, jenţ mají vliv na základní 

hodnoty, chování a preference a chování společnosti. Můţeme sem zahrnout rituály, postoje, 

očekávání, jazyk, neverbální komunikace, oblékání, náboţenství, mýty, historky, apod. Mezi 

sociální faktory patří sociální politika státu, role jednotlivce ve společnosti, společenský 

status, rodina, společenské zařízení. (Jakubíková, 2009) 

 

Technologické faktory 

Tyto faktory mají výrazný vliv na ţivoty lidí a činnosti podniků. Neustále se vyvíjí nové 

technologii, coţ zapříčiňuje zánik technologií doposud pouţívaných. Můţeme zda zahrnout 

technologický vývoj, rychlost technologických změn, výzkum, technologické trendy, drobné 

zlepšení, nároky na investice, vládní regulace apod. (Jakubíková, 2009) 
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Ekologické faktory 

Zahrnujeme sem ekologii, která se zabývá vztahem člověka k prostředí a přírodě. 

Zhoršování ţivotního prostředí je problém celosvětově známý. Neustále roste znečištění 

ovzduší, vody, půdy, ubývá ozonová vrstva, postupně vymírají určité ţivočišné druhy, ubývá 

nerostných surovin. Do ekologického prostředí tedy patří faktory jako jsou přírodní zdroje, 

geografické podmínky, klimatické podmínky, vodstvo, flóra, fauna přírodní léčivé zdroje, 

kvalita ţivotního prostředí apod. (Jakubíková, 2009) 

 

 

2.5.2 SWOT analýza 

SWOT analýza se soustředí na identifikaci jednotlivých faktorů, které by mohly 

na podnik působit. Jde o snadnou metodu, kterou zkoumáme vnitřní a vnější okolí daného 

podniku. Název SWOT tvoří počáteční písmena jednotlivých faktorů okolí a to: 

 S-silné stránky (strong), 

 W-slabé stránky (weaknnes), 

 O-příleţitosti (opportunities), 

 T-hrozby (threats). (Dvořáček, Slunčík, 2012) 

 

Při SWOT analýze je nejlepší řešení začít rozborem vnějšího prostředí tedy příleţitostí 

a hrozeb. Tyto faktory přicházejí z makrookolí i mikrookolí podniku. Podnik tyto faktory 

nedokáţe většinou nijak ovlivnit, ale můţe se je snaţit identifikovat a vyhodnotit díky čemuţ 

zvolí vhodné stanovisko k vyuţití příleţitosti nebo odvrácení hrozby. Pomocí příleţitostí 

se podniku odmykají další moţnosti k vhodnějšímu vyuţití zdrojů a jednoduššímu dosaţení 

cílů, které si stanovil. Příleţitosti nalezneme zejména na nových a stávajících trzích 

s neuspokojenými potřebami. Hrozby nám v okolí podniku tvoří určitou překáţku pro výkon 

činnosti a ohroţují jeho postavení. Všechny příleţitosti a hrozby nemají pro daný podnik 

stejnou váhu. (Zamazalová, 2009) 

 

Poté co analyzujeme vnější okolí podniku je řada na vnitřním prostředí. Analýza 

vnitřního prostředí zahrnuje rozbor silných a slabých stránek daného podniku. Jde v podstatě 

o vyhledání silných stránek podniku, které zvýhodňují jeho trţní postavení, a slabých stránek, 

které tvoří překáţky v jeho efektivním rozvoji. Slabé stránky by měly být vyhledány a co 
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nejdříve odstraněny nebo zmírněny. I při této analýze vnitřního prostředí je zapotřebí se 

zaměřit na faktory, které mají největší význam. (Zamazalová, 2009) 

 

 

2.5.3 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Někdy také nazývána jako Porterova analýza pěti sil je nejvyuţívanější nástroj analýzy 

okolí podniku. Podstatu této analýzy, která zkoumá mikrookolí podniku si můţeme 

prohlédnout na obrázku č. 2.2. 

 

Obr. č. 2.2 Odvětví a jeho hranice 

 

Zdroj: vlastní zpracování (Dvořáček, Slunčík, 2012, s. 41) 

 

Hranice jednotlivých odvětví určují podniky, které v odvětví působí. Inovační proces 

můţe mít za následek rozšiřování hranic odvětví, tím pádem hranice nejde brát za neměnné. 

Také integrace podniků působících v odvětví s dodavateli či odběrateli můţe dané hranice 

měnit. Jednotlivá odvětví poskytují rozdílné moţnosti k dosaţení zisku. Pět základních 

faktorů, které ovlivňují pozici podniku v odvětví jsou: 

 stávající konkurenti, 

 noví konkurenti, 

 substituty, 

 dodavatelé, 

 zákazníci. (Dvořáček, Slunčík 2012) 
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Těchto 5 hlavních faktorů působí v odvětví dlouhodobě, ostatní faktory mohou působit 

přechodně. Jsou to například stávky, prudké zvýšení poptávky, nedostatek materiálu, 

hospodářský cyklus. Jádrem strukturální analýzy odvětví je určení hlavních klíčových 

charakteristik odvětví, které spočívají v jeho technologii a ekonomice. Je třeba, aby kaţdý 

podnik srovnával své kroky se strukturou odvětví. (Dvořáček, Slunčík 2012) 

 

Stávající konkurenti v odvětví 

Tento vztah je na základě jejich vzájemného soupeření, které můţe spočívat 

v konkurenčním boji ohledně cen, reklamních kampaní, získáním zákazníků za pomocí 

lepších podmínek servisů a záruk nebo novým zboţím. Jakmile alespoň jeden z konkurentů 

začne cítit tlak nebo šanci zlepšit si svou pozici na trhu, začíná mezi nimi soupeření. 

Charakter a síla konkurenčních bojů je v kaţdém odvětví jiný. Projevuje se zde: 

 růst daného trhu (pokud je tento růst pomalý je rivalita vyšší, naopak pokud je 

růst rychlý, mohou mezi podniky panovat přátelštější vztahy), 

 počet a velikost konkurentů, 

 některé podniky mohou ve snaze získat vyšší trţní podíl, obětovat zisk, 

 vysoké fixní náklady, 

 diferenciace produktů (pokud podniky nabízejí podobné zboţí, zákazník se bude 

řídit při výběru hlavně cenou), 

 vstupní bariéry odvětví. (Dvořáček, Slunčík 2012) 

 

Noví konkurenti, kteří hodlají do odvětví vstoupit 

Tyto podniky musí pečlivě zvaţovat jednotlivé překáţky vstupu: 

 s jak velkou kapacitou na trh vstoupí, 

 jaké budou jejich moţnosti pro financování výzkumu a vývoje, 

 loajálnost zákazníků vůči dosavadním výrobcům, 

 náklady na změnu výrobního programu (pokud noví konkurenti přicházení 

z jiného odvětví), 

 vstupy do existující distribuční sítě, 

 zda je vstup omezen nějakou legislativou a státními zásahy, 

 reakce od podniků, které v odvětví jiţ působí. (Dvořáček, Slunčík 2012) 
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Tlak substitučních výrobků 

Tlak substitutů má stanovuje cenové stropy a tím má vliv na potencionální výnosy 

v daném odvětví. Substituty jsou podobné výrobky, které dokáţou splnit stejnou funkci jako 

daný produkt odvětví. (Dvořáček, Slunčík 2012) 

 

Vyjednávající síla odběratelů 

Vyjednávací schopnost odběratelů můţe ziskovost odvětví ovlivňovat zvláště tlakem na 

lepší kvalitu, sníţení ceny, kvalitnější sluţby. Tímto mohou odběratelé stavit podniky 

v daném odvětví proti sobě. Silní odběratelé mohou sniţovat zisk v odvětví. Za silné 

odběratele povaţujeme, pokud platí ţe: 

 jsou koncentrovaní nebo nakupují velké objemy, 

 nakupované produkty jsou standardní nebo nediferencované, 

 produkty nejsou podstatné z hlediska odběratelovy produkce nebo sluţeb, 

 odběratel je o daném odvětví dostatečně informován. (Dvořáček, Slunčík 2012) 

 

Vyjednávací síla dodavatelů  

Jejich vliv se v odvětví můţe projevit tak, ţe budou dodavatelé chtít vyšší ceny své 

produkce nebo budou sniţovat kvalitu dodávek. Tím pádem podnikatel přestane mít moţnost 

ovlivňovat nákupní podmínky. Seskupení dodavatelů je silné, pokud platí tyto podmínky: 

 kupující jsou dostatečně informováni, 

 dodavatelův sortiment je významným vstupem pro podnikání odběratele, 

 odvětví není důleţitým zákazníkem dodavatelské skupiny, 

 nabídka je ovládána několika málo společnostmi a je kontrolovanější neţ 

odvětví, kterému dodává. (Dvořáček, Slunčík 2012) 

 

 

2.5.4 Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření se pojí s marketingovým výzkumem, který je zaměřený 

na konkrétní skupinu respondentů, čímţ získává vysokou vypovídací schopnost a získané 

informace jsou aktuální.  Marketingový výzkum propojuje spotřebitele, zákazníky a veřejnost 

s podnikem za pomocí informací, které identifikují příleţitosti, problémy, různá zlepšení 

a hodnocení. Účelem je zjistit postoje, mínění a motivy co vedou k jistému chování. 
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Nejčastěji vyuţívané metody pro kvalitativní výzkum, který sleduje menší vzorek zákazníků 

jsou individuální hloubkové konverzace, skupinové debaty nebo projektivní techniky. Dále se 

provádí kvantitativní výzkum, kterým získáváme statistické údaje z většího vzorku zákazníků. 

Nejčastěji vyuţívané metody pro tento výzkum jsou osobní, telefonické, online nebo písemné 

dotazování. (Kotler a kol., 2007)  

 

Při osobním dotazování je respondent v kontaktu s tazatelem. Proces výzkumu je rychlý 

a tazatel můţe pokládat sloţitější otázky. V případě nejasnosti otázky je schopen ji vysvětlit, 

můţe doplnit další otázky, pouţít různé pomůcky (např. vzorky produktů), pozorovat reakce 

respondenta apod. Avšak můţe docházet ke zkreslení informací ze strany tazatele. 

Respondenti mohou mít zábrany před tazateli, zejména u citlivých otázek. Osobní dotazování 

je poměrně drahé, neboť je třeba tazatele řádně proškolit a zaplatit. Telefonické dotazování je 

v porovnání s osobním dotazováním rychlejší a levnější. Chybí zde ale přímý kontakt mezi 

tazatelem a respondentem. Není moţné pozorovat reakce respondentů a ochota odpovídat je 

zde niţší. U písemného dotazování chybí tazatel, takţe nedochází ke zkreslování výsledků. 

Vyšší pravděpodobnost odpovědí i na citlivé otázky, neboť s nepřítomností tazatele klesá 

ostych. Respondent má více času na zodpovězení otázek. Písemné dotazování má poměrně 

nízkou návratnost. V dnešní době je vyuţíváno minimálně a je nahrazeno pokročilejšími 

metodami dotazování. On-line dotazování odpovídá ve své podstatě písemnému dotazování. 

Pro respondenty je ale podstatně jednodušší. Zodpovězený dotazník odešlou kliknutím myši. 

Návratnost je vyšší neţ u písemného dotazování. Ze všech technik je nejlevnější a 

nejrychlejší. (Karlíček a kol., 2013) 

 

Dotazníková šetření v poslední době probíhají nejčastěji v elektronické a tištěné podobě.  

Sestavený dotazník obsahuje po sobě jdoucí otázky uvedené tak, aby je dotazovaní správně 

pochopili a mohli na ně následně odpovídat. Výsledky dotazníku mohou být nápomocné nejen 

podniku, ale i dotazovaným. Podstatou dotazníkového šetření je sběr a zpracování dat jejich 

následné posouzení a případné zapracování do strategie podniku. (Kozel, Mynářová, 

Svobodová, 2011) 

 

Základní pokládané otázky v dotazníku mohou být uzavřené (dotazovaný vybírá 

z nabídky odpovědí), otevřené (dotazovaný můţe vyjádřit svůj názor) nebo polootevřené. 

(Karlíček a kol., 2013) 
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3 Analýza podniku pomocí vybraných metod 

Tato část práce se bude zabývat představením vybraného podniku a jeho základní 

charakteristikou. Také se zaměří na aplikování vybraných metod pro zhodnocení 

konkurenceschopnosti v daném podniku. Většina informaci, které jsou zde uváděny, byly 

získány na základě rozhovorů s vedením podniku. 

 

 

3.1 Charakteristika podniku 

3.1.1 Historie podniku 

Pro danou bakalářskou práci byl vybrán malý rodinný podnik ABC, který sídlí 

ve Valašském Meziříčí. Podnik byl zaloţen v roce 1993 panem majitelem, který začal 

podnikat jako fyzická osoba na základě ţivnostenského oprávnění. Podnikat začal ve výrobě, 

a to konkrétně v odlévání zinko-slitinových výrobků. Sortiment výroby tvořil dveřní kování, 

úchyty, knopky, medaile, háčky, přívěšky na klíče apod. Účastnil se pravidelně veletrhů, kde 

získával zajímavé kontakty na spolupráce. Podnik zaměstnával okolo 10 pracovníků 

a neustále rostl. V roce2002 přestal majitel podnikat jako fyzická osoba a zaloţil podnik ve 

formě právnické osoby. Vznikl podnik ABC, s. r. o., který zaloţil s bratrem. Původní název 

podniku se zachoval a stejně tak předmět jeho činnosti. Ke svým výrobkům začal nakupovat 

jiné kovové doplňky a úchyty a následně je prodávat. Po 5 letech kvůli váţné nemoci 

společnost zrušil a výrobní závod na odlévání zinko-slitin prodal. 

 

Kvůli nemoci si nemohl dovolit tak náročnou práci a touţil dělat něco jednoduššího. I 

nadále podnikal jako fyzická osoba, ale uţ ne ve výrobě, která byla dosud hlavním bodem 

podnikání. Od roku 2007, po prodeji výrobní divize, fungoval podnik na základě obchodního 

charakteru, přičemţ název, pod nímţ vystupoval,byl stále stejný. Nakupoval a následně 

prodával kovové komponenty a podobný sortiment. Zaloţil si eshop, ve kterém zboţí začal 

prodávat. Výrobní závod s novým majitelem se stal jedním z hlavních dodavatelů, a časem 

získal mnoho dalších obchodních partnerů. Oţenil se a po svatbě se stala osobou 

spolupracující s podnikáním jeho manţelka, která získala 50% podíl. Podnik se tak stal 

rodinným, který plánují předat následně další generaci. 
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Postupem času podnik získal na trhu stabilní základnu a neustále rozšiřuje svůj  

nabízený sortiment. Nemoc majitele momentálně stagnuje a manţelé přemýšlejí o dalším 

rozšíření podniku. Otázkou ovšem zůstává, zda se vrátit zpět k výrobě nebo zůstat jiţ u 

obchodní činnosti a dále ji rozšířit. Majitelé by se časem chtěli stát jedničkou na trhu v České 

republice, coţ je jeden z hlavních důvodů, proč byl tento podnik pro bakalářskou práci 

vybrán.  

 

 

3.1.2 Současná charakteristika podniku 

Majitel podniku ABC je fyzická osoba a je plátcem daně z přidané hodnoty, jelikoţ 

obrat podniku přesahuje za 12 měsíců částku 1 000 000 Kč. Podnik v současné době 

provozuje 3 eshopy, ve kterých zboţí prodává. Eshopy vznikaly postupem času za účelem 

zlepšení prodeje. Eshopy nejsou propojeny mezi sebou nebo se sklady a chybí jim 

propracování. Podnik nabízí přes 3 000 druhů sortimentu a počet neustále narůstá. Skladem 

drţí přes polovinu sortimentu, coţ je zhruba 1 800 druhů. Majitelé stále zvětšují nabídku a 

hledají nové a lepší dodavatele. V prodeji se soustředí výhradně na Českou republiku. Nákupy 

výjimečně provádí ze zahraničí. Kromě externích pracovníků, kteří mají s podnikem smlouvu 

na speciální činnosti dle potřeby, nemají v současné době další zaměstnance. Prodávají jak 

koncovým zákazníkům, tak i ţivnostníkům a velkoobchodům. Podnik od začátku působí 

v pronajatých prostorech a v roce 2015 se stěhoval do nových a větších prostor. V těchto 

nových prostorech se nachází sídlo společnosti a sklady. Začátkem letošního roku otevřel 

kamennou prodejnu ve Valašském Meziříčí, která bude zároveň slouţit jako vzorkovna 

k eshopům. Dříve bylo moţno zakoupit zboţí jen přes eshopy, pouze velkoodběratelé mohli 

nakupovat zboţí přímo na jejich provozovně. 

 

Právní forma:  Fyzická osoba podnikající dle ţivnostenského zákona 

nezapsána v obchodním rejstříku 

Klasifikace dle  Velkoobchod, kromě motorových vozidel 

CZ-NACE:  Maloobchod, kromě motorových vozidel 

Plátce DPH:  Ano 

Předmět podnikání: Velkoobchodní a maloobchodní prodej nábytkového  

 a stavebního kování 
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Nabízené zboží 

 nábytkové a dveřní kování, 

 stavební kování, 

 piktogramy a logoprinty, 

 věšáky, háčky, úchytky, 

 domovní čísla, jmenovky na dveře, poštovní schránky, dopisní vhozy, 

 rustikální staroţitné kování, 

 ţelezářské zboţí a potřeby pro truhláře, apod. 

 

 

3.2 PESTE analýza 

Většina údajů pro PESTE analýzu byla čerpána převáţně z Českého statistického úřadu. 

PESTE analýza se zabývá vnějším okolím vybraného podniku a zabývá se vnitřními faktory, 

které mají vliv na podnik. Jsou to konkrétně faktory politicko-legislativní, ekonomické, socio-

kulturní, technologické a ekologické. 

 

 

3.2.1 Politicko–legislativní faktory 

Podnikatelskou činnost ovlivňuje ve velké míře politický systém, jenţ je v našem státě 

nestabilní a do budoucna se nedá téměř odhadnout. Hlavním politickým faktorem je vláda. Od 

ledna roku 2014 je vláda České republiky v čele s Bohuslavem Sobotkou. Skládá se ze stran 

ČSSD, KDU-ČSL a ANO. Ve své podstatě podnik ABC skladba vlády tolik neovlivňuje. 

Působí na něj spíše její zavedené změny v podnikatelském prostředí, které se mohou týkat 

například daní. 

 

Na podnik působí daňová politika, která zahrnuje sazbu daně z příjmů fyzických osob 

a sazbu daně z přidané hodnoty. Sazba daně z příjmů fyzických osob činí v současné době 

15 %. Tato daň je jiţ několik posledních let ve stejné výši, nijak se nemění a dá se 

předpokládat, ţe se ani v blízké době nijak měnit nebude. Základní sazba daně z přidané 

hodnoty je v současnosti 21 % a sníţené sazby jsou 15 % a 10 %. Během minulých let tato 

sazba prošla několika změnami a od roku 2015 je zatím stálá. Základní sazba 21 % je 

uplatňována na většinu zboţí a sluţeb. Sníţená sazba 15 % je uplatňována na teplo, vodné a 
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stočné, přepravu a sběr komunálního odpadu apod. Druhá sníţená sazba 10 % není pro daný 

podnik nijak významná. Tato daň se vztahuje zejména na léky, knihy či dětskou výţivu. Pro 

firmu ABC by zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty působilo nepříznivě, neboť by se to 

odrazilo na zvýšení ceny nabízených produktů.
1
 

 

Měnová politika se daného podniku týká pouze okrajově. Podnik do zahraničí nevyváţí 

své zboţí, avšak v menší míře odsud nakupuje. Proto je vhodné sledovat aktuální měnové 

kurzy. Nákupy probíhají z Polska a neprobíhají v pravidelných intervalech. Jedná se spíše o 

výjimečné a nárazové nákupy. Momentální měnový kurz podle ČNB ke dni 28. 2. 2017 je 

6,266 CZK/PLN.
2
 

 

Podnikání je ztěţováno neustálými změnami v legislativě, které je třeba dodrţovat a 

neustále sledovat. Mezi legislativní faktory patří vyhlášky, předpisy, vládní rozhodnutí a 

zákony, které v České republice máme. Jako stěţejní změny tohoto roku, tj. 2017, bych 

uvedla zavedení elektronické evidence trţeb (EET), coţ se dotklo velké části podnikatelů a 

tento podnik nebyl výjimkou.  

 

Chod podniku ovlivňují legislativní zákony, kterými se musí jako ostatní podnikatelské 

subjekty řídit. Byly vybrány ty nejdůleţitější zákony: 

 Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., 

 Ţivnostenský zákon č. 455/1991 Sb., 

 Zákoník práce č. 262/2006 Sb., 

 Zákon o daních z příjmu č. 586/1992 Sb., 

 Zákon o DPH č. 235/2004 Sb., 

 Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., 

 Zákon o evidenci trţeb č. 112/2016 Sb., 

 Zákon o dani silniční č. 16/1993 Sb. 

 

                                                 

 

1
Vývoj sazeb DPH v čase [online], 2015. [cit. 2017-02-28]. Dostupné z: 

http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d49974v61491-oecd-vyvoj-sazeb-dph-v-

case/?search_query=v%C3%BDvoj%20dph&search_results_page= 

 
2
Kurz devizového trhu [online], 2017. [cit. 2017-02-28]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp?date=28.02.2017 
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3.2.2 Ekonomické faktory 

Chování podnikatelů ovlivňují mimo jiné také ekonomické faktory. Klíčové ukazatele 

v ekonomickém odvětví jsou například míra inflace, průměrné mzdy, hrubý domácí produkt, 

nezaměstnanost, úroková míra, ekonomický růst, apod. Dále byly vybrány a charakterizovány 

faktory, které mají na daný podnik hlavní vliv. 

 

Hrubý domácí produkt (dále jen HDP) je ukazatel zachycující součet veškerých statků 

a sluţeb, které byly vyprodukovány na určitém území za jeden rok. Udává celkovou 

výkonnost dané ekonomiky. Dle Českého statistického úřadu se HDP v České republice 

vyvíjelo následovně viz. graf 3.1, který zachycuje údaje v kupních cenách.  

 

Graf 3.1 Vývoj hrubého domácího produktu v jednotlivých letech 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ 

 

Na základě grafu můţeme vidět, ţe od roku 1998 se hrubý domácí produkt vyvíjí 

rostoucím trendem. HDP se v roce 2016 zvýšilo o 160,5 mld. Kč proti loňskému roku. Dle 

ČSÚ se ke konci roku 2016 růst české ekonomiky patrně zrychlil a to zvláště díky rostoucí 

spotřebě domácností a zahraniční poptávce. Ve 4. čtvrtletí se hrubý domácí produkt zbavený 

o cenové vlivy a sezónnost zvýšil o 0,4 % vůči předchozímu 3. čtvrtletí. Kdyţ porovnáme 

hodnotu se stejným čtvrtletím roku 2015 (tj. 4. čtvrtletím), jedná se o nárůst o 1,9 %. V roce 
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2015 se ukazatel zvýšil proti předcházejícímu roku (tj. 2014) o 4,3 %, jednalo se tak o největší 

růst posledních osmi let. Největší podíl na růstu ekonomiky měl v daném roce zpracovatelský 

průmysl, výroba kovů, plastových výrobků, dopravních prostředků nebo výroba potravin. 

S rostoucím HDP lze očekávat i zvýšení průměrných měsíčných příjmů obyvatelstva 

v podobě mezd. S růstem mezd se mění i struktura výdajů ve prospěch zbytných statků 

a osobních sluţeb. Takţe můţeme očekávat i růst výdajů na výrobky firmy ABC. Lidé budou 

více rekonstruovat, stavit nové domy, nakupovat nový nábytek a tím pádem i kování, úchyty, 

háčky a různé kované doplňky. Při rostoucím HDP se dá předpokládat také růst trţeb 

ekonomických subjektů,coţ bude mít pro podnik ABC pozitivní vliv. 

 

Inflace je jedním z dalších faktorů, které by mohly ovlivnit daný podnik. Inflaci 

můţeme označit jako všeobecný růst cenové hladiny v čase. Mírou inflace je procentní 

přírůstek indexů spotřebitelských cen. Statistické vyjadřování inflace vychází z měření čistých 

cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. S rostoucí mírou inflace nám klesá 

reálná hodnota peněz. Na vývoj inflace v jednotlivých letech se můţeme podívat v grafu 3.2, 

který ji zachycuje.  

 

Graf 3.2: Průměrné hodnoty inflace v %

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě ČSÚ 

 

Na základě grafu vidíme, ţe v roce 2015 inflace dosáhla na 0,3 % a byla tak nejniţší od 

roku 2003. V následujícím roce 2016 se zvýšila průměrná míra inflace na 0,7 %. Jde tedy o 

nárůst o 0,4% coţ nijak významně náš podnik neovlivní. 
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Nezaměstnanost má na kupní sílu produktů podniku ABC také značný vliv.  Můţeme 

říct, ţe se jedná o stav na trhu práce, kdy skupina populace není schopna najít práci nebo ji ani 

nehledá.  Pokud je nezaměstnanost delší neţ 1 rok, jde jiţ o značný ekonomický problém. 

Po takové době je návrat do práce mnohem těţší. Základním zdrojem informací o mnoţství 

neumístěných uchazečů o zaměstnání, které eviduje úřad práce, je Ministerstvo práce 

a sociálních věcí České republiky. Míru nezaměstnanosti vypočítáme jako podíl 

nezaměstnaných osob ke všem osobám schopným pracovat. V letošním roce (tj. únor 2017) je 

očištěná obecná míra nezaměstnaností od sezónních vlivů 3,5 % a meziročně se sníţila 

o 0,8 procentního bodu. Z hlediska toho, ţe podnik prodává v hlavní míře za pomoci eshopů, 

kde má moţnost oslovit potencionální kupující z celé republiky, je zde brána nezaměstnanost 

kompletně v celé České republice. Obecná míra nezaměstnanosti v roce 2010 byla 7,3 %, 

v roce 2013 byla 7 % a v roce 2015 byla 5 %. Na základě toho můţeme říct, ţe se 

v posledních letech nezaměstnanost stále sniţuje, coţ má pozitivní dopad na náš podnik. 

S klesající mírou nezaměstnanosti rostou mzdy a lidé více nakupují. 

 

Jako poslední faktor, který ovlivňuje podnik, byla vybrána průměrná hrubá měsíční 

mzda. Dle informací z ČSÚ jsme zjistili, ţe průměrná výše hrubé měsíční mzdy za poslední 

roky neustále stoupá. Aktuální výše průměrné měsíční mzdy v České republice 

ke dni 10. 3. 2017 je 29 320 Kč. V roce 2015 činila její výše 27 811 Kč. Můţeme tedy vidět, 

ţe došlo k navýšení od roku 2015 a to konkrétně o 1 509 Kč. Ve Zlínském kraji za rok 2015 

byla výše průměrné měsíční mzdy 24 554 Kč. Počet nakupujících by měl tedy se zvyšující 

mzdou narůstat. 

 

 

3.2.3 Sociálně-demografické faktory 

Jelikoţ podnik prodává své zboţí za pomocí eshopů, dokáţe oslovit zájemce po celé 

České republice. Avšak při detailním zkoumání uskutečněných objednávek se nejvíce 

kupujících nachází právě ve Zlínském kraji. Má to za následek i nedostatečná reklama 

podniku, tím pádem nakupují spíše lokální zákazníci, kteří o podniku slyšeli z doslechu apod. 

 

Ke konci roku 2015 byl počet obyvatel ve Zlínském kraji 584 647. V roce 2016 však 

došlo k úbytku obyvatel. Ke dni 31. 12. 2016 byl počet obyvatel v kraji 583 698. Jde tedy o 

celkový úbytek ve výši 978 obyvatel. Počet obyvatel kaţdým rokem ve Zlínském kraji klesá. 
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Úbytek obyvatel v kraji je pro podnik ABC negativní, jelikoţ se cílová skupina podniku 

zmenšuje. Za cílovou skupinu z řad koncových zákazníků podnik povaţuje občany ve věku 

od 25 do 55 let. V tomto věku jsou obyvatelé nejvíce ekonomicky aktivní, nakupují nové 

byty, staví domy apod. Záleţí ovšem také na tom, jaké vrstvy obyvatel kraj opouští, zda se 

jednalo o nízko-příjmové rodiny, které se stěhovaly za prací do jiných regionů. V takovém 

případě by to naši cílovou skupinu podniku nezasáhlo. Dá se předpokládat, ţe středně a 

vysoko-příjmové rodiny jsou v kraji zabezpečené a tudíţ nemají důvod kraj opustit.  

 

Zároveň bylo v loňském roce (tj. 2016) uzavřeno v České republice 50,8 tisíce 

manţelství, coţ je o 2,6 tisíce více neţ v předchozím roce. Průměrný věk ţenicha se rovnal 30 

letům a nevěsty 28 letům. Dá se předpokládat, ţe důsledkem nových manţelství se budou 

nakupovat nové byty, probíhat rekonstrukce a stavět nové domy. Předpokládá se, ţe lidé 

budou více nakupovat produkty daného podniku, které s novým vybavením nebo renovací 

starého nábytku souvisejí. Dá se předpokládat větší poptávka po domovních číslech, 

jmenovkách na dveře, poštovních schránkách, logoprintech nebo kování k nově nakoupenému 

nábytku. 

 

 

3.2.4 Technologické faktory 

Tak jako v jiných odvětvích trhu, i v oblasti výroby kování, úchytek a daného 

sortimentu, jenţ firma nabízí, dochází neustále k technologickým posunům a k novým 

trendům ve výrobě. To neovlivňuje sám daný podnik, ale hlavně výrobci, od kterých 

sortiment nakupuje. Je ale důleţité, aby kaţdý vývoj podnik sledoval a díky tomu věděl, jaké 

technologie jsou nyní lepší, levnější a koncovými zákazníky vyhledávanější. Na základě toho 

pak daný sortiment nakupoval. Podnik musí zejména sledovat nové designové trendy, aby 

věděl, co zákazníkům nabídnout. Designové trendy se neustále mění a v dané firmě je jejich 

sledování klíčové. Pokud by nabízel například úchyty k nábytku, které jsou uţ svým 

vzhledem nemoderní, nebude o ně zájem. V současné době je zájem nejvíce o ozdobné 

rustikální úchyty k nábytku a úchyty, které mají minimalistický a jednoduchý design. 

 

Hodně důleţitou roli pro podnik hraje také neustálý rozvoj informačních technologií a 

neustálý nárůst uţivatelů internetu. Rozvoj internetového prodeje a moţnost obdrţet zboţí 

od většiny dodavatelů během několika pracovních dnů má pro podnik příznivý vliv. Znamená 
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to pro podnik neustále větší nárůst potencionálních kupujících a schopnost poměrně pruţně 

reagovat na různé poptávky. Podnik dokáţe zpracovat a odeslat objednávku ještě téhoţ dne, 

kdy ji přijme, a pokud zboţí není skladem, je poměrně rychle opět k dispozici. Zároveň je 

důleţité, aby podnik měl dostatečně propracované a fungující internetové stránky pro dobrý 

přehled a orientaci zákazníků. Na čemţ by měl dle mého názoru lépe zapracovat. Lidé jsou 

v dnešní době také lehce ovlivnitelní reklamou, a díky médiím a vyuţívání internetu je to 

poměrně snadné. Reklama je pro podnik vzhledem k mnoţství konkurentů na trhu nezbytná. 

V tomto ohledu je podnik nedostatečně propagován a měl by se na reklamu určitě více 

zaměřit. 

 

V letošním roce se musel podnik od 1. 3. 2017 zapojit do elektronické evidence trţeb 

(dále jen EET). Jde o systém, díky němuţ je evidována kaţdá platba a zákazník obdrţí 

účtenku s unikátním kódem. Nyní se podnik musí řídit zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci 

trţeb, coţ zprvu v daném podniku nevyvolalo zrovna pozitivní reakce. Podnik musel 

vynaloţit peněţní zdroje na jeho zřízení a vyřídit potřebné formality, coţ vyţadovalo čas. 

Jelikoţ neprodává jen přes eshop, ale nákup lze uskutečnit i na provozovně, přijímá tedy 

peníze i hotově od zákazníků. Navíc nedávno otevřel i kamennou prodejnu, kde je EET 

naprostou nutností. 

 

 

3.2.5 Ekologické faktory 

Podnik se i aktivně zapojuje do třídění odpadu a snaţí se svůj odpad minimalizovat. 

Plně si uvědomuje závaţnost negativních dopadů na prostředí, které jsou spojené 

s podnikáním. Vyuţívá ve své činnosti maximum recyklovatelných obalů, jako jsou papírové 

krabice a papírové sáčky. Vzhledem k tomu, ţe neustále nakupuje velké mnoţství zboţí 

od různých dodavatelů, které je dodáváno v krabicích nebo plastových sáčcích, snaţí se i tyto 

obaly, pokud to je moţno, maximálně vyuţít. To spočívá v následném pouţití těchto obalů 

na zabalení nových objednávek, čímţ minimalizuje svůj odpad. Dá se tedy říct, ţe podnik 

nějak výrazně ţivotnímu prostředí neškodí. 
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3.3 SWOT analýza 

Jako další metoda ke zhodnocení konkurenceschopnosti byla vybrána SWOT analýza. 

V teoretické části jsme si metodu dostatečně charakterizovali a nyní se podíváme na její 

praktické řešení. Pomocí SWOT analýzy zhodnotíme silné a slabé stránky podniku ABC a 

následně si rozebereme moţnosti a hrozby, které se v prostředí podniku vyskytují, a mohou 

ho nějak ovlivnit. Cílem je zhodnocení skutečné pozice daného podniku a nalezení 

případných problémů a příleţitostí pro jeho další růst. 

 

 

3.3.1 Silné stránky 

Silné stránky se vyznačují tím, ţe je podnik můţe sám ovlivnit. Za hlavní silnou stránku 

je povaţováno podnikání rodinného charakteru. Tím, ţe podnik vedou manţelé, mají největší 

snahu o to, aby správně fungoval. Mají stanovené dlouhodobé cíle a práci odvádějí 

s maximálním úsilím. Další výhodu vidíme v dlouhodobém působení podniku ABC na trhu. 

Podnik je na trhu více neţ 20 let a za tuto dobu si získal určité postavení a nabyl mnoho 

zkušeností. Majitelé se vyvíjeli znalostně s podnikem a o sortimentu, který nabízejí, mají 

dokonalý přehled. Díky tomu, ţe podnik původně začínal jako výrobní, znají majitelé postupy 

výroby a dokáţou posoudit kvalitní výrobek. To jim usnadňuje orientovat se v nabídce 

dodavatelů a vybírat jen zboţí kvalitní. Všechny tyto aspekty se pojí s dobrým jménem 

podniku, jelikoţ se zákazníci vracejí a jsou spokojení. Nabídka činí přes 3 000 druhů zboţí a 

takto rozsáhlý sortiment daného druhu nenabízí ţádná firma z blízkého okolí. Nákup 

uskutečňují jak koncoví zákazníci, tak podnikatelé a velkoobchody. Velkoobchody navíc mají 

dopravu zdarma a na základě domluvy je moţná i mnoţstevní sleva. Podnik se snaţí nabízet 

co nejniţší ceny a také je garantuje. Pokud najde zákazník nabídku od jiné firmy levnější, 

podnik ABC cenu sníţí. Garance ceny je brána jako velká výhoda, neboť spoustu zákazníků 

nízká cena přesvědčí o koupi u daného podniku. Další z výhod byla vybrána  moţnost nákupu 

na internetu z pohodlí domova nebo moţnost nakoupení v nově otevřené kamenné prodejně, 

kde je zboţí vystaveno a zákazník si ho můţe prohlédnout. Podnik se snaţí objednávky 

z internetového obchodu vyřizovat co nejrychleji. Všechny objednávky přijaté ve všední dny 

do 12 hodin jsou téhoţ dne vyřízeny, pokud je zboţí na skladě. Zároveň velmi rychle reaguje 

na reklamace a pomocí telefonické domluvy ihned sjedná se zákazníkem řešení.  
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Mezi silné stránky tedy řadíme následující atributy: 

 podniková kultura, 

 dlouhá tradice a dobré jméno, 

 široká nabídka produktů, 

 široká distribuční síť, 

 pro velkoobchody doprava zdarma a mnoţstevní slevy, 

 garance nejniţší ceny, 

 kamenná prodejna a internetový obchod, 

 rychlost vyřízení objednávek a reklamací. 

 

 

3.3.2 Slabé stránky 

Slabé stránky podniku můţe podnikatel také ovlivnit a je důleţité si je stanovit, aby se 

mohlo pracovat na jejich zlepšení nebo úplném odstranění. Jako největší problém a tedy 

slabou stránku bych označila nedostatečnou propagaci a reklamu. Podnik je u stálých 

zákazníků velmi oblíbený, ale noví zákazníci přicházejí poměrně pomalu a spousta lidí o něm 

ani neví. Ve městě, kde podnik působí, je pro většinu obyvatel téměř neznámý. Podnik 

neinvestuje do reklam ani ţádných propagačních kampaní. Reklama není umístěna nikde 

ve městě ani v ţádném tisku. ABC nesponzoruje ţádné místní akce, na autě, které uţívá, nemá 

reklamu a na internetu, kromě zapsání na pár stránkách se seznamy firem, také nic nenajdeme. 

V dnešní době je reklama velmi důleţitá a myslím, ţe by na tom měl podnik v brzké době 

zapracovat. Další podstatná slabá stránka podniku je zpracování webových stránek. Jelikoţ 

podnik vytváří trţby zejména za pomocí internetového prodeje, je důleţité, aby měl přehledné 

webové stránky. Podnik má zřízeny 3 eshopy, ale ani jeden není zpracován dobře a přehledně. 

Jsou nedostatečně zpracované informace o produktech, a u mnoha kusů úplně chybí. 

Informace o podniku jsou uvedeny pouze ve zkratce na jednom z eshopů, u zbylých dvou ho 

zákazník nenajde. Popis podniku napomáhá zákazníkovi vytvořit si obrázek o daném prodejci 

a můţe ho přesvědčit ke koupi. Eshopy vznikaly jednotlivě postupem času, nejsou mezi sebou 

propojeny a postrádají moderní vzhled. Jsou velmi nepřehledné a nákup přes ně také není 

úplně dobře promyšlen. Moţná, ţe kdyby podnik měl eshop jen jeden a věnoval mu 

dostatečnou péči, vše by bylo přehledné a pro majitele zajisté také jednodušší. Navíc má 

podnik i stránky na sociální síti Facebook, které by v dnešní době také neměly být opomíjeny. 

Chybí jim ale jakékoliv propracování. Informace jsou tam, podobně jako na eshopech, 
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chaotické a nedostatečné. Facebookový profil má pouze 49 fanoušků, coţ ve výsledku 

postrádá jakýkoliv význam a nemusel by tedy ani být. V podniku působí pouze manţelé, kteří 

jsou v práci veškerý čas. Nepočítaje externí pracovníky, kteří vykonávají jen určité práce, 

podnik ţádné zaměstnance momentálně nemá. Vzhledem k otevření nové prodejny bude 

muset podnik v brzké době zaměstnance alespoň na tuto práci hledat. Na základě absence 

zaměstnanců se setkáváme s další slabou stránkou podniku, a to chybějícím názorem někoho 

nezaujatého z venčí. Jelikoţ jde o rodinný podnik, názory na některá řešení problémů a 

postupy mohou být zkreslené a bylo by dobré podívat se na podnik i z jiného úhlu. Jako další 

slabou stránku jsem zařadila výběr u internetových nákupů pouze jednoho dopravce. Podnik 

má smlouvu se společností PPL a není moţnost jiného výběru dopravy. To mnoho zákazníků 

odradí, vzhledem k ceně dopravy nebo nesympatií k danému dopravci. Poslední slabá stránka 

je špatné Cash-flow podniku. Není dostatek volných peněz na realizaci nových plánů a 

nápadů, coţ je způsobeno dlouhou dobou splatnosti některých pohledávek, okamţitá splatnost 

závazků u hlavního dodavatele a velkým mnoţstvím peněz v zásobách. Podnik má skladem 

větší polovinu nabízených druhů výrobků, coţ je cca 1 800 druhů výrobků v průměru po 

50 kusech od kaţdého druhu. 

Mezi slabé stránky podniku řadíme tedy: 

 slabá propagace a reklama, 

 nedostatečně zpracované internetové stránky, 

 absence zaměstnanců, 

 chybí externí názor na řešení problémů a nových nápadů, 

 jeden dopravce, 

 špatné Cash-flow. 

 

 

3.3.3 Příležitosti 

Podnik nedokáţe příleţitosti ovlivnit, ale dokáţe ovlivnit zájem na objevování 

příleţitostí nových. Od zaloţení podnikání se nachází v pronajatých prostorách. Provozovna 

podniku, kde je zároveň i sklad, se nachází v prostorách, za které platí podnik vysoký nájem. 

S prostorem jsou majitelé velice spokojeni a plně jim vyhovuje, avšak není moţné prostory 

získat do svého vlastnictví. Tudíţ bych viděla dobrou příleţitost, kdyby se podniku podařilo 

sehnat prostory, které by mohl zakoupit, čímţ by ušetřili velkou část peněţních prostředků. 
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Nově otevřená kamenná prodejna je také v podnájmu, protoţe ale manţelé zatím neví, jak 

obchod bude fungovat, tak odkoupení v brzké době neplánují. Další příleţitost pro podnik by 

mohlo být rozšíření sortimentu a navýšení druhů zboţí jak na internetovém obchodě, tak na 

kamenné prodejně. Tím by se zároveň zvýšilo mnoţství zákazníků a mohli by zase lépe 

konkurovat jiným a větším obchodům. Na trhu se objevují neustále noví dodavatelé daného 

zboţí, coţ je pro podnik příleţitost získat lepší podmínky a ceny. Pokud bude podnik ochoten 

hledat, mohl by najít nové vhodné dodavatele, kteří by nahradili ty nynější a méně spolehlivé. 

Podnik díky nedostatečné reklamě a propagaci nemá tolik klientů, kolik by mohl mít. Lidé 

z okolí chodí nakupovat stejné nebo podobné zboţí za vyšší ceny, jelikoţ o podniku neví. Pro 

internetový obchod je větší konkurence, neţ pro kamennou prodejnu, čemuţ by ale také 

mohla pomoci dostatečná reklama k získání nových zákazníků. Neustálý nárůst mezd 

obyvatel, který jsme si uváděli uţ v předešlé analýze, je pro podnik také dobrá příleţitost. 

S nárůstem mezd roste i počet zákazníků s poptávkou o dané produkty. Poslední příleţitostí 

byl vybrán neustálý vývoj designových trendů. Kdyţ trendy bude podnik dostatečně sledovat 

a včas na ně reagovat, zajistí si narůstající zájem potencionálních zákazníků. 

 

Mezi příleţitosti podniku můţeme zařadit: 

 vlastní prostory provozovny, 

 rozšíření sortimentu, 

 noví dodavatelé, 

 nárůst zákazníků, 

 zvýšení propagace, 

 růst mezd obyvatel, 

 rychlý vývoj designových trendů. 

 

 

3.3.4 Hrozby 

Hrozby podnik nedokáţe ovlivnit, přicházejí z vnějšího prostředí. Hrozbu pro podnik by 

mohli představovat nespokojení zákazníci, kteří by psali negativní recenze na webové stránky, 

a tím by mohl klesat prodej. Proto by si měl podnik dávat záleţet na práci a dělat vše dobře. 

Další, a poměrně zásadní hrozbou, je vstup nových konkurentů do daného odvětví. Jelikoţ 

vstup do odvětví je volný a není ani nijak zvlášť kapitálově náročný, mohou se najít 

podnikatelé, kteří budou chtít do této oblasti vstoupit. Pokud by nový podnik zvolil 
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konkurenční strategie, se kterými by si podnik ABC neuměl poradit, mohlo by mu to sníţit 

klientelu. Podstatná hrozba je zvýšení cen od dodavatelů, které by mohlo zapříčinit zdraţení 

pohonných hmot, zvýšení DPH apod. Podnik se snaţí jiným konkurovat na základě nízkých 

cen. Kdyby dodavatelé zvedli ceny, musel by zboţí také zdraţit, coţ by mohlo vést ke ztrátě 

některých zákazníků. Neustálé legislativní změny v České republice pro podnik také 

představují hrozby. Pokud by se zavedly nové zákony a předpisy, které by podnik nedokázal 

splnit nebo by mu výrazně zvýšily náklady a ceny zboţí, představovalo by to pro podnikání 

velké komplikace. Potřeby zákazníků se postupně vyvíjí a mohlo by se stát, ţe podnik ustrne 

na jednom bodu a bude nabízet stále stejné zboţí. Nebude dbát na módní trendy, které 

zákazníci vyţadují, a tím by se mohlo stát, ţe by klesl ze strany odběratelů o zboţí zájem. 

Jako poslední hrozba byla vybrána zdravotní stránka pana majitele. Je to něco, co sám dost 

dobře neovlivní, ale v případě zhoršení nemoci by to mohlo mít na podnikání špatný dopad. 

 

Mezi hrozby můţeme zařadit: 

 nespokojení zákazníci, 

 noví konkurenti, 

 zvyšování ceny dodavatelů, 

 legislativní změny, 

 změna potřeb zákazníků, 

 zdravotní stav majitele. 

 

 

3.4 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Pro analýzu mikroprostředí podniku ABC byla vybrána Porterova analýza pěti 

konkurenčních sil. Tato analýza zkoumá vnější vlivy, které mohou podnik nějakým způsobem 

ovlivnit. Abychom mohli určit, zda a do jaké míry je podnik konkurenceschopný, je nutné 

znát potřebné faktory, které si níţe rozebereme. Charakterizujeme stávající a potenciální 

konkurenty, moţné substituty a na závěr vyjednávací sílu dodavatelů a zákazníků.  
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3.4.1 Stávající konkurenti v odvětví 

V současné době je v tomto odvětví nespočet firem zaměřených na stejný či podobný 

sortiment jako je kování či ţelezárenské výrobky. Konkurenti v oboru jsou ve městě, kde 

podnik provozuje kamennou prodejnu. Stejně tak je nespočet konkurentů na internetu, kde 

podnik provozuje 3 eshopy. Na internetu je konkurence opravdu velká a bylo těţké vybrat 

mezi takovým počtem ty hlavní. Můţeme říct, ţe konkurenční tlaky jsou zde poměrně velké. 

Podnik si je svých konkurentů vědom a na základě rozhovorů s majiteli se nám podařilo ty 

nejdůleţitější vybrat. 

 

 Kovo Dvořák 

Kovo Dvořák byl vybrán jako konkurenční prodejna vzhledem ke svojí známosti 

v okolí. Jedná se pouze o maloobchodní prodejnu, která nemá zřízený eshop. Hlavní nabídku 

tvoří spojovací materiál a kování, úchyty a ostatní produkty, které nabízí podnik ABC pouze 

okrajově. Ceny daných výrobků se nedají porovnávat, jelikoţ Kovo Dvořák má ceny 

podstatně vyšší. V porovnání je podnik ABC rozhodně konkurenceschopný jak sortimentem, 

tak i cenou. I přes tento fakt, ale více lidí navštíví obchod Kovo Dvořák, jelikoţ je podnik 

známý. Je na trhu uţ dlouho a na poměrně frekventovaném místě, kudy denně projde nespočet 

lidí. Takţe pro kamennou prodejnu je to konkurent významný. 

 

 Potom V. M., s. r. o. 

Další konkurent v daném městě byl vybrán podnik Potom V. M, s. r. o., který podobně 

jako Kovo Dvořák nabízí prodej v kamenné prodejně bez eshopu. Hlavní nabídka zboţí je 

spojovací materiál, ruční nářadí, pletiva. Stavební a nábytkové kování, háčky a další podobné 

zboţí, jako nabízí podnik ABC, má také jen okrajově. Cena je opět vyšší. Avšak vzhledem 

k reklamě o podniku spousta lidí ví a je velmi navštěvovaný. V budoucnosti se navíc chystá 

spustit eshop, coţ by mohlo jeho konkurenceschopnost ještě zvýšit. 

 

 Dřevo trust, a. s. 

Tento konkurent je podstatně větší neţ předcházející. Podnik má širokou nabídku zboţí 

od úchytů, knopek, háčků, věšáků aţ po dřezy. Navíc nabízí úchyty nábytku i ze dřeva ne jen 

kovové, jako daný podnik. Nabízí veškerý sortiment, co se týká stavby, jako dřevo, hranoly, 

lepidla, stroje apod. Nabídku má podstatně větší neţ podnik ABC. Má velice dobře 

zpracované a přehledné webové stránky (www.drevotrust.cz). Nabízí online prodej a má 
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nespočet prodejen po celé České republice. Jedna prodejna je i v daném městě. Ceny jsou také 

příznivé pro zákazníky a s podnikem ABC ve většině srovnatelné. Nabízí velkoobchodní 

prodej a zároveň prodej konečným zákazníkům. Tento podnik je v daném městě velice známý 

a koncoví zákazníci jako kutilové, řemeslníci či firmy jej neustále navštěvují.
3
 

 

 Démos trade, a. s. 

Jako poslední velice významný konkurent byl vybrán Démos trade, a. s. Tento podnik je 

brán jako konkurence z podhledu velkoobchodního prodeje a internetového obchodu. Má 

široký sortiment úchytů, věšáků, háčků a navíc nabízí širokou nabídku ostatních věcí pro 

výrobu nábytku. Po České republice má několik provozoven. Podnik má dobře zpracované 

webové stránky (www.demos-trade.cz) a nabízí i moţnost online nákupu. Společnost se 

zaměřuje na vyhledávání drobných ţivnostníků, kteří vyrábějí nábytek, a velkoobchody. 

Podnik se zaměřuje i na okolní státy jako Slovensko, Maďarsko a Polsko.
4
 

 

 

3.4.2 Noví konkurenti, kteří hodlají do odvětví vstoupit 

V odvětví neexistují ţádné bariéry bránící vstupu novým konkurentům. Nákup a prodej 

tohoto sortimentu je moţný po získání ţivnostenského oprávnění. Jedná se o ţivnost volnou. 

Ani z  pohledu legislativních zákonů neexistuje ţádné omezení, které by vstupu novým 

konkurentům na daný trh bránilo, tudíţ je vstup do tohoto odvětví snadný. Vstup nových 

konkurentů se můţe projevit vstoupením nových podniků do odvětví nebo vstoupením jiţ 

existujících podniků působících na jiném trhu.  

 

Podnik ABC sídlí ve Valašském Meziříčí, ale díky eshopu a velkoobchodnímu prodeji 

působí celorepublikově, takţe jakákoliv nová konkurence ho můţe ohrozit. Aby byl nový 

podnik konkurenceschopný, je nutný počáteční kapitál k zařízení skladů, nakoupení 

potřebného zboţí a reklamním kampaním. Obchodní podniky v tomto odvětví ohroţují levné 

                                                 

 

3
Popis činnosti [online], c2016. [cit. 2017-05-03]. Dostupné z: http://www.drevotrust.cz/cz/rubriky/o-

spolecnosti/popis-cinnosti/ 

4
O společnosti [online], c2016. [cit. 2017-05-03]. Dostupné z: http://www.demos-trade.cz/o-

spolecnosti/spolecnost.html 
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a ne příliš kvalitní výrobky z Číny. Ohroţení spočívá zejména v nízké ceně, které je těţké 

konkurovat. 

 

 

3.4.3 Tlak substitučních výrobků 

Substitučních výrobků, které by mohly kované komponenty nahradit, je hned několik. 

Můţeme sem zařadit výrobky ze dřeva nebo plastu. Pokud by se zákazníci začali orientovat 

na tento sortiment, podnik by se mohl postupem času trhu přizpůsobit. Musel by vyprodat 

stávající zásoby a získat nové dodavatele na daný sortiment. V blízké době se podnik chystá 

svou nabídku sortimentu rozšířit právě o dřevěné úchyty, coţ by mělo navýšit jeho 

konkurenceschopnost. 

 

 

3.4.4 Vyjednávající síla odběratelů 

Skupinu odběratelů podniku ABC můţeme rozdělit do skupin: 

 noví odběratelé, 

 stálí odběratelé přicházející opakovaně, 

 odběratelé z blízkého okolí. 

 

První skupinou jsou noví odběratelé neboli zákazníci získávaní převáţně za pomoci 

internetového prodeje. Noví zákazníci se objevují neustále, avšak ne v takové rychlosti, jak by 

si podnik představoval. To je jistě následkem nedostatečné propagace a reklamy. 

 

Další zákazníci jsou vracející se na základě spokojenosti s předešlým nákupem. Jako 

stálé zákazníky lze označit ve větší míře velkoobchody a řemeslníky, kteří mají s podnikem 

navázanou spolupráci. Koncoví zákazníci i přes spokojenost s obchodem většinou do dalšího 

nákupu podnik, ve kterém nakupovali, zapomenou, pokud není vyloţeně známý. 

 

Poslední uvedená skupina jsou odběratelé z blízkého okolí, kteří přicházejí nakupovat 

do kamenné prodejny. 
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Podnik se snaţí vzhledem k vysoké konkurenci maximálně zákazníkům přizpůsobit. 

Garantuje nízkou cenu, aby měl konkurenční výhodu proti ostatním podnikům. Můţeme tedy 

říct, ţe vyjednávací síla odběratelů vzhledem k vysokému počtu podobných podniků je 

vysoká. Pokud se podnik potřebám zákazníků nebude přizpůsobovat, zákazník půjde ke 

konkurenci.  

 

 

3.4.5 Vyjednávací síla dodavatelů 

Podnik má na dodávky daného sortimentu několik dodavatelů a jejich počet se neustále 

zvyšuje, jelikoţ se snaţí neustále hledat lepší a levnější dodavatele.  

 

Podnik má dva klíčové dodavatele nejdůleţitějších produktů. U těchto dodavatelů je 

vyjednávací síla vysoká. I kdyţ podniku ABC nevyhovují některé jejich přístupy, jako je 

například krátká doba splatnosti faktur, tak si nemůţe dovolit zrušit vzájemnou spolupráci. 

Stejné dodavatele s takto rozsáhlým sortimentem a nízkými cenami nelze najít. Navíc od 

těchto dodavatelů bere základní zboţí, které jde na odbyt nejvíce. Pokud se podniku ABC 

podaří nalézt lepší dodavatele s podobným sortimentem a hlavně cenou, nebude váhat o 

změně obchodního partnera.  

 

Ostatní dodavatelé zbylého sortimentu jsou lehce nahraditelní a nejsou na trhu ničím 

výjimeční. Vyjednávací síla těchto dodavatelů tak není příliš velká. Podnik za tyto menší 

dodavatele dokáţe snadno najít náhradu. Pokud je tedy s něčím nespokojen, přechází ke 

konkurenci. 

 

 

3.5 Dotazníkové šetření 

Závěrečnou metodou zhodnocení podniku bylo vybráno na základě přání majitelů 

dotazníkové šetření. Podnikatelé si přáli, aby se bakalářská práce zaměřila na dotazníkové 

šetření a oni tak získali určitou zpětnou vazbu od zákazníků. Majitele velmi zajímalo, jak 

jejich podnik ohodnotí a jaké budou mít zákazníci případné připomínky. Sami by si zároveň 

toto šetření nedokázali zpracovat a to hlavně vzhledem k časové náročnosti na následném 

zpracování dat.  
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Jak jiţ bylo zmíněno, podnik by se rád dále zvětšoval a tím získal větší podíl na trhu. 

Z tohoto důvodu majitelé chtěli znát postoje svých zákazníků k jejich podnikání, aby se na 

základě těchto postojů rozhodli, jak své podnikání zlepšit a co případně změnit. Stěţejním 

cílem celého dotazníkového šetření bylo zjištění postojů a názorů zákazníků na zboţí, nákup 

na eshopu, přístup a celkový průběh obchodu. Je důleţité, aby podnik své zákazníky znal. 

Jelikoţ se chce dále rozvíjet a rozšiřovat, bylo by vhodné znát dokonale potřeby svých 

zákazníků, aby na nich mohl zapracovat a do nového podnikatelského přístupu je zařadil. 

 

Z jednotlivých metod dotazování byla vybrána forma dotazníkového šetření. Jednotlivé 

otázky byly sestaveny na základě konzultací s majiteli, aby se zjistilo od zákazníků to, co je 

potřebné. Podnik se zaměřuje na velkoobchodní i maloobchodní prodej. Otázka byla, zda se 

nezaměřit jen na jednu skupinu odběratelů. Ale vzhledem k faktu, ţe trţby podniku tvoří tyto 

skupiny 

 

Dotazník byl zprvu vyvěšený na internetových stránkách, tedy na 3 eshopech a na 

facebookové stránce. Vzhledem k tomu, ţe za dobu 7 dnů, během kterých byl dotazník 

vyvěšený, přišla jen 1 odpověď, byla potřeba vymyslet alternativní řešení. Dotazníky byly 

upraveny a následně rozeslány na základě objednávek za poslední měsíce. Dotazníky podnik 

rozeslal pomocí emailu přesně 100 zákazníkům. Email obsahoval představení podniku, 

následné poţádání o vyplnění dotazníku a poděkování. Ve zprávě byl přiloţený odkaz 

na dotazník, na který stačilo kliknout, a respondenti mohli začít vyplňovat. Cílem dotazníku 

bylo zjistit celkovou spokojenost zákazníků podniku ABC. Dotazník byl sestaven pomocí 

portálu www.survio.com. Jak byl dotazník sestaven, je uvedeno v příloze č. 1. Název podniku 

je samozřejmě pro účely bakalářské práce upraven, aby i nadále zůstal v anonymitě.  

 

Na dotazník odpovědělo 37 respondentů, coţ není velká návratnost. Takto malá 

návratnost se ale očekávala, proto bylo dotazníků rozesláno větší mnoţství. Znamená to 

přesně 37% návratnost dotazníků. Tyto odpovědi byly následně zaznamenány, uspořádány a 

vyhodnoceny slovně i graficky.  

 

Základní údaje o průběhu dotazníkového šetření jsou následující: 

 sběr dat (20. 2. 2017- 6. 3. 2017), 

 vyhodnocení získaných dat (20. 3. 2017 - 25. 3. 2017), 

 oslovených respondentů 100, vyplněných dotazníků 37. 
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3.5.1 Výsledky dotazníkového šetření 

V této části budou podrobně rozebrány zjištěné výsledky z dotazníků. Na základě 

výsledků sestaveny grafy, které jsou uvedeny v příloze č. 2. 

 

Otázka č. 1: Jak jste se o podniku ABC dozvěděli? 

Z odpovědí na první otázku v dotazníkovém šetření můţeme vidět (viz. graf č. 2.1, 

příloha č. 2), ţe větší polovina respondentů 59 % (tj. konkrétně 22 osob z 37 dotazovaných) 

uvedlo odpověď „na základě eshopu podniku“. Druhá početná skupina 19 % respondentů 

odpověděla, ţe se o podniku dozvěděla na základě referencí, nebo doporučení. Nejméně lidí 

uvedlo odpověď „reklama (firmy.cz)“ a to konkrétně 3 %, coţ je 1 osoba. Podnik ţádné 

peníze do reklamy neinvestuje. Reklamu na internetu, ani ve městě, kde působí, ţádnou nemá. 

Zákazníci podnik objevují náhodou, a to především na internetu, kdy objeví jeden z eshopů. 

Pokud by se na reklamu podnik ABC zaměřil, určitě by získal více nových zákazníků. 

 

Otázka č. 2: Jste pravidelný zákazník podniku ABC? 

Na základě odpovědí na otázku č. 2 vidíme (viz. graf č. 2.2, příloha č. 2), ţe 

pravidelných zákazníků je pouze 22 % z dotazovaných. Dá se předpokládat, ţe takto 

odpovídali hlavně velkoodběratelé a různí drobní podnikatelé, kteří u podniku nakupují 

pravidelně na základě sjednaných smluv. Větší část objednávek tvoří nepravidelné nákupy od 

obyvatel po celé ČR. 

 

Otázka č. 3: Jak jste spokojeni se vzhledem a funkcí eshopu, na kterém jste 

nakupovali? 

Podnik provozuje 3 eshopy, které jsou vzhledem a funkcemi aţ na pár drobností téměř 

totoţné. Liší se pouze svým názvem a u některých produktů v cenách (ale na ceny se tato 

otázka nezaměřuje), proto zde eshopy, na kterých lidé nakupovali, nejsou rozlišeny a jsou 

brány všechny dohromady. 

 

Větší polovina respondentů,tj. dohromady přesně 54 %, je „částečně nespokojena“ aţ 

„nespokojena“ (viz. graf č. 2.3, příloha č. 2). Naprostou spokojenost s eshopem projevilo 

pouze 5 % nakupujících, coţ je nízké číslo. Odpověď „spokojenost“ uvedlo 41 % 

nakupujících. Dá se tedy říct, ţe spokojenost z pohledu nakupujících není příliš velká a 

podnik by měl eshopu věnovat dostatečnou pozornost. 
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Otázka č. 4: Pokud jste na předchozí otázku č. 4 odpověděli „nespokojen“, prosím 

uveďte důvod. 

Pokud respondent na otázku „Jak jste spokojeni se vzhledem a funkcí eshopu, na kterém 

jste nakupovali?“ odpověděl „nespokojen“ (coţ bylo celkově 6 osob), dostal se k další otázce, 

kde měl uvést důvod nespokojenosti. Podnik si za svými eshopy stojí a i přes upozornění na 

jejich nedostatky ze strany autorky bakalářské práce si myslí, ţe jsou pro zákazníky 

dostačující. Proto byla tato otázka otevřená, aby se podnikatelé dozvěděli konkrétní důvod, co 

případným nespokojeným zákazníkům na eshopu vadí.  

 

Z 6 nespokojených osob uvedly dvě osoby „nepřehlednost“ eshopu a „nedostatek 

informací o produktech“ také uvedly dvě osoby (viz. graf č. 2.4, příloha č. 2). Další 

nespokojenost s eshopem byla uvedena z hlediska zastaralého vzhledu stránek a sloţitého 

objednání. Na eshopech i pro koncové zákazníky je třeba provést zdlouhavou registraci. Neţ 

dojdete k samotnému košíku, abyste mohli zboţí objednat, musíte vyplnit a projít 5 stránek. 

 

Nespokojených zákazníků je na základě předchozí otázky samozřejmě více neţ 6, ale ti, 

kteří uvedli „částečnou nespokojenost“, nepokračovali k této otázce. Dají se ale předpokládat 

podobné důvody jejich nespokojenosti jako jsou zde uvedeny. 

 

Otázka č. 5: Z jakého důvodu jste pro svůj nákup zvolili podnik ABC? 

Pomocí otázky č. 5 bylo zjištěno, z jakého důvodu zákazníci pro nákup zvolili daný 

podnik, tj. jaká konkurenční výhoda přiměla zákazníky k nákupu. Více neţ polovina, a to 

68 % uvedla jako důvod nízké ceny (viz. graf č. 2.5, příloha č. 2). Podnik nízké ceny 

garantuje a ví, ţe je to jeho hlavní konkurenční výhoda. Další uvedené důvody byla rozsáhlá 

nabídka zboţí a rychlé dodání. Přehledný eshop nebo jiný důvod neoznačil nikdo 

z respondentů. Můţeme tedy říct, ţe na eshopu zákazníci nakupují zejména kvůli nízké ceně. 

 

Otázka č. 6: Z jakého důvodu pro nákup volíte jiné konkurenční firmy? 

Díky otázce č. 6 se podniku podařilo zjistit,co přesvědčí respondenty k nákupu u jiných 

konkurenčních podniků (viz. graf č. 2.6, příloha č. 2). Největší část, 41 % respondentů, uvedlo 

jako důvod nákupu u konkurence „rozsáhlejší sortiment“. Podnik ABC má vzhledem k malým 

podnikům ve městě velkou nabídku zboţí, avšak vzhledem ke konkurentům na internetu patří 

spíše mezi průměrné. Existuje nespočet podniků v České republice s širším sortimentem. 

Druhá velká skupina, 24 % respondentů, uvedla důvod nákupu u konkurence „moţnost více 
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dopravců“. Zatímco podnik ABC nabízí pouze jednu moţnou dopravu, a to společností PPL. 

Další častá odpověď byla rychlá doprava, nízkou cenu uvedlo 11 %, coţ jsou konkrétně 

4 osoby.  

 

Podnik se snaţí zabezpečit co nejniţší ceny, ale samozřejmě nedokáţe ohlídat kaţdého 

konkurenta a jeho případné slevy a akce. 8 % respondentů uvedlo, ţe nenakupuje na jiném 

eshopu. Jiný důvod nákupu u konkurence neuvedl ţádný z dotazovaných. 

 

Otázka č. 7: Jste spokojeni s rychlostí vyřízení obchodu? 

Otázka č. 7 se dále zaměřila na rychlost vyřízení objednávek. Zákazníci měli odpovědět, 

jak jsou s rychlostí obchodu spokojeni (viz. graf č 2.7, příloha 2). Naprostou spokojenost 

s rychlostí obchodu označilo 16 % dotazovaných a větší polovina se označila za spokojené. 

Coţ je pro podnik poměrně dobrý ukazatel. Částečně spokojených zákazníku bylo 16 % a 11 

% je s rychlostí nespokojených. To je pravděpodobně následkem poloţek, které nejsou 

skladem. Tyto poloţky se nejprve nakupují u dodavatele a dodací doba je 2 - 5 dnů na sklad. 

Dodání k zákazníkům tedy trvá 3 - 7 dnů. Podnik chce ale do budoucna sortiment rozšiřovat a 

rozšiřovat i počet poloţek, které bude mít skladem. 

 

Otázka č. 8: Byli jste spokojeni se zvolenou dopravou? 

Pomocí otázky č. 8 chtěl podnik zjistit, zda zákazníkům vyhovuje pouze jeden moţný 

dopravce. Dle výsledků můţeme vidět (viz. graf č. 2. 8, příloha č. 2), ţe doprava zcela 

vyhovuje 27 % zákazníků, 59 % zákazníků uvedlo, ţe jsou spokojeni, ale raději by zvolili 

jiného dopravce. 14 % zákazníků spokojena s dopravcem PPL není. Na základě těchto 

výsledků bude podnik uvaţovat o rozšíření nabídky dopravy. 

 

Otázka č. 9: Jak jste byli s nákupem spokojeni? 

Ohodnoťte od 1 do 5 bodů (5 je maximální spokojenost). Otázka ohledně spokojenosti 

zákazníků s nákupem je pro podnik příznivá (viz. graf č. 2.9, příloha č. 2). Respondenti měli 

udělit 1-5 bodů (5 bodů = maximální spokojenost).  

 

Větší polovina udělila podniku 5 bodů, konkrétně tedy 54 %, coţ je 20 osob. 4 body 

ohodnotilo 38 % respondentů, 3 body 5 % respondentů a 2 body 3 %, coţ je jeden člověk. 1 

bod ţádný z respondentů neuvedl. Dle výsledků se dá říct, ţe nakupující jsou s podnikem 

v převáţné míře spokojeni. 
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Otázka č. 10: Doporučili byste podnik ABC známým a přátelům? 

Závěrečná otázka dotazníku „Doporučili byste podnik ABC známým a přátelům?“ vyšla 

pro podnik velice dobře (viz. graf č. 2. 10, příloha č. 2). Podnik by nedoporučil pouze 

1 zákazník, coţ jsou 3 % z celkového počtu 37 respondentů. Zbytek by podnik známým a 

přátelům doporučilo. 
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4 Shrnutí, návrhy a doporučení 

V této kapitole práce budou shrnuty veškeré aplikované analýzy v podniku ABC 

z předešlé kapitoly. Na jejich základě budou následně provedeny návrhy a doporučení pro 

podnik, které by měly zajistit zvýšení jeho konkurenceschopnosti na daném trhu. 

 

První provedená PESTE analýza ukázala, ţe na podnik působí mnoho zákonů, jimiţ se 

musí bezpodmínečně řídit. Z ekonomických faktorů ovlivňuje podnik nejvíce HDP a 

průměrná hrubá mzda. Oba zmíněné faktory neustále rostou a z toho důvodu se dá 

předpokládat, ţe porostou také výdaje obyvatel na podnikem nabízené produkty. 

Nezaměstnanost v posledních letech klesá, zejména ve Zlínském kraji, kde podnik sídlí. Tudíţ 

se ekonomika vyvíjí pro podnik pozitivně. Byla zjištěna migrace obyvatel ze Zlínského kraje, 

ta by ale dle předpokladů podnik výrazně ovlivnit neměla. Za poslední rok se zvýšil počet 

svateb, coţ by mohla být příleţitost získat nové zákazníky, kteří budou stavět dům nebo 

zařizovat nový byt. Technologické faktory musí podnik také sledovat. Jako „nový“ faktor 

ovlivňující podnik je EET. Vzhledem k provozování eshopů je nutné sledovat nové trendy 

v komunikačních technologiích a snaţit se zákazníkům nákup na internetu co nejvíce 

zpříjemnit a zjednodušit. Podnik se snaţí chovat ekologicky a neplýtvat zbytečně zdroji. 

 

Díky SWOT analýze jsme nalezli nejvýznamnější silnou stránku podniku, a to je 

politika nízkých cen a rychlé zpracování obchodu. Slabou stránkou podniku jsou eshopy, 

kterým chybí propracování, a pouze jeden smluvní dopravce. Dobrou příleţitostí pro podnik 

je zakoupení vlastní nemovitosti pro provozování činnosti a neplacení tak vysokého nájmu. 

Neočekávané zvýšení cen od dodavatelů je asi nejpodstatnější hrozba pro podnik. Zavedená 

politika nízkých cen, která podmiňuje zákazníky ke koupi, by byla kvůli zdraţení narušena a 

podnik by mohl přijít o některé zákazníky. 

 

Porterova analýza 5 konkurenčních sil charakterizovala jednotlivé konkurující podniky 

a zjistila, ţe vstup nových konkurentů do odvětví je moţný. Neexistují ţádné bariéry a vstup 

nového podniku je tedy velmi snadný. Vyjednávací síla odběratelů je poměrně vysoká 

vzhledem k vysoké konkurenci na trhu. Podnik se zákazníkům musí maximálně 

přizpůsobovat, aby si je udrţel. Vyjednávací síla dodavatelů byla rozdělena na dvě skupiny. 

U dvou klíčových dodavatelů je vyjednávací síla vysoká, jelikoţ je nedokáţeme v současné 

době nahradit. Ostatní dodavatelé jsou bezproblémově nahraditelní, tudíţ nemají vysokou 
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vyjednávací schopnost. Ţelezárenský sortiment podniku je moţné nahradit substituty, a to 

zejména úchyty nábytku, knopky či háčky, které je moţné nahradit výrobky z jiných 

materiálů. Pokud by začali zákazníci preferovat z nějakého důvodu (např. designového 

trendu) úchyty dřevěné nebo plastové, byl by podnik schopen se po nějaké době přizpůsobit. 

V budoucnu chce podnik o tyto produkty rozšířit sortiment, coţ by mělo navýšit počet 

potenciálních zákazníků. 

 

Závěrem bylo provedeno dotazníkové šetření, které výše uvedené faktory, nedostatky 

apod. jen potvrdilo. Zákazníci podnik vyhledávají zejména kvůli nízké ceně. Na podnik narazí 

náhodou při vyhledávání, ne pomocí reklamy nebo poutače, protoţe do marketingu podnik 

neinvestuje. Zákazníkům připadá eshop nedostatečný, nepřehledný a mnohým nevyhovuje 

moţnost jen jednoho dopravce. Kompletně jsou ale s přístupem podniku a jeho rychlostí 

zákazníci spokojeni a většina osob, která provedla nákup, by podnik dále doporučila. 

 

Na základě provedených analýz jsme zjistili, ţe si podnik v očích zákazníků a z pohledu 

postavení na trhu vede dobře. Má schopné majitele, dodavatele a trh zná. Má však několik 

nedostatků, na kterých kdyţ zapracuje, zvýší svou konkurenceschopnost a získá tím nové 

zákazníky. Podnik se plánuje dále rozvíjet a zvýšit svůj podíl na trhu, k čemuţ je nezbytné 

odstranit stávající chyby. Navrţené moţnosti a doporučení jsou následující: 

 

 Optimalizace webových stránek 

První bod, na který by se měl podnik zaměřit, jsou webové stránky, na kterých jsou 

provozovány eshopy. Podnik vlastní 3 eshopy, coţ bylo ve SWOT analýze zařazeno do 

slabých stránek, a to jen z důvodu jejich špatné správy a zřízení. Pokud by splňovaly účel a 

zákazníci by s nimi byli spokojeni, určitě budou patřit mezi silné stránky podniku. Jelikoţ čím 

více eshopových stránek, tím více uskutečněných nákupů. V tuto chvíli jsou weby 

nepřehledné a jejich grafická úprava v nakupujících neevokuje dojem kvalitního eshopu, kam 

by se rádi vraceli nebo ho doporučovali. 

 

Proto autorka navrhuje, aby podnik investoval do jejich nového designu, doplnil veškeré 

chybějící informace o produktech a o podniku a zjednodušil nákup pro koncové uţivatele bez 

registrace. Současný zdlouhavý proces také mnohé zákazníky odradí. 
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Podnik můţe vyuţít sluţby odborníka, který by navrhl jednotný design pro všechny 3 

eshopy. Zároveň by je propojil se skladem, aby se nestalo, ţe daný produkt dávno není na 

skladě, ale zákazník si ho i přesto vloţí do košíku a zakoupí. Tento problém se v podniku děje 

neustále. Vznikají zbytečné náklady na obvolávání zákazníků a rušení jejich objednávek a na 

základě toho nespokojení zákazníci.  

 

Dále by bylo vhodné udělat SEO optimalizaci. SEO optimalizace je úprava a 

přizpůsobení webových stránek pro vyhledávače. Cílem SEO je získání předních pozic ve 

vyhledávačích. Můţeme tedy říct, ţe SEO optimalizace pomáhá zobrazovat webové stránky 

na prvních pozicích a tím budou eshopy více viditelnější. Z dlouhodobého hlediska je to 

nejméně nákladná moţnost propagace.  

 

Také by bylo vhodné změnit poskytovatele domény eshopů. Současný poskytovatel 

domény je nespolehlivý a často se stává, ţe stránky nefungují. To je pro podnikání za pomoci 

eshopů poměrně velký problém. Autorka doporučuje nového poskytovatele domény a to 

například www.subreg.cz. Pokud chce podnik být na internetu neustále vidět, nebylo by 

špatné k webům přidat i kolonku na téma blog. Zde by psal různé články ohledně nových 

trendů v odvětví, nebo tipy jak vyměnit kliku, našroubovat úchyty apod. Smysl blogu spočívá 

v tom, ţe čím více textu by na webu bylo, tím lépe by byl eshop vyhledávaný a zobrazoval se 

více uţivatelům. 

 

Pokud by se podnik rozhodl pozvat si na předělání eshopů odborníka, zaplatil by od 

12 000 Kč výše za jeden eshop. Udaná cena je orientační za tvorbu 1 eshopu v ČR. Konečná 

cena by se odvíjela od samotné náročnosti práce a na samotném odborníkovi, kterého by si 

podnik zvolil. Díky tomu, ţe má podnik eshopy vytvořené a potřebuje je jen upravit, by cena 

mohla být niţší. SEO optimalizace webových stránek se obvykle pohybuje od 5 000 Kč výše 

za jeden web. Podnik by neměl ţádné starosti a vše by měl profesionálně zařízené. Pokud by 

chtěl podnik ušetřit, je moţné koupit si šablony na tvorbu webu jako je například Wordpress, 

Prestashop apod., jejichţ cena se pohybuje od 2 000 Kč a svépomocí si eshopy předělat. 

Vzhledem k tomu, ţe doteď jejich správa a vzhled pokulhává, bylo by zde lepší volit 

odobrníka. 

 

Také by bylo vhodné na eshopy rozšířit moţnosti platby. Nyní existuje pouze platba 

předem na účet (po obdrţení platebních údajů pomocí emailu) nebo platba na dobírku. Bylo 
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by vhodné doplnit přímou platbu kartou nebo pomocí Paypalu, aby byla platba pro zákazníky 

rychlejší a jednodušší. Další změnou, kterou by si zákazníci přáli, je moţnost více dopravců. 

Vhodné je rozšířit moţnost dopravy o Českou poštu a In Time. Také by byl dobrý nápad 

sjednat smlouvu se společností Zásilkovna, která funguje po celé České republice. Tím by 

měli zákazníci poštovné levnější a mohli si vybrat dle své preference. 

 

Poslední doporučení pro oblast ecommerce je moţnost responzivního designu. 

Responzivní design spočívá ve schopnosti zobrazovat funkčně a obdobně obsah daných 

eshopůi na jiných zařízeních neţ jen PC, například na mobilních telefonech či tabletech. 

 

 Investice do reklamy a propagace 

Aby podnik zvýšil svůj prodej a získal více zákazníků, musí se dostat do podvědomí 

veřejnosti a být neustále na očích. Proto je velice důleţitá reklama, zvlášť v odvětví, kde je 

mnoho konkurenčních podniků. Podnik ABC by se měl zaměřit na reklamu ve městě kvůli 

kamenné prodejně, která má velký potenciál vzhledem k ostatním obchodům, které nenabízejí 

tak rozsáhlý sortiment, ale i na reklamu na internetu, kvůli svým eshopům.  

 

Jako první krok autorka doporučuje zřízení reklam alespoň v okolí kamenné prodejny. 

Prodejna je zřízena pár měsíců a téměř nikdo z města o ní neví. Jako vhodné řešení se nabízí 

pronájem alespoň jednoho reklamního billboardu ve městě. Díky tomu by se podnik 

obyvatelům dostal do podvědomí a upozornil tak zároveň na zřízenou kamennou prodejnu. 

Reklamní plochy ve městě nabízí například podnik Rebound. Na jejich webových stránkách 

www.rebound.cz je moţné si volná místa prohlédnout a případně zamluvit. Ceník těchto 

ploch je od 1 500 Kč měsíčně.
5
 

 

Také by podnik mohl dát reklamu do místního tisku, například do Obelisku, který má i 

web. Cena reklamy se zde odvíjí podle její velikosti a náročnosti od 500 Kč za 14 dnů.
6
 

 

                                                 

 

5
Naše služby, Rebound [online], ©2006-2015. [cit. 2017-04-13]. Dostupné z: 

http://rebound.cz/index.php?p=sluzby 

6
Obelisk [online], c2017. [cit. 2017-04-12]. Dostupné z: http://www.obeliskval.cz/ 

 



53 

 

Jednou z nejlevnějších a v poslední době hodně vyuţívaných typů reklam je propagace přes 

internet a sociální sítě, na kterou by se kvůli eshopům měl zaměřit také. Reklamu je moţné 

vytvořit i například na Facebooku, kde je moţné zacílit na takové skupiny osob, které podnik 

potřebuje. 

 

 Získání nových zaměstnanců 

Jako poslední doporučení pro rozšíření podnikání autorka uvádí získání nových 

zaměstnanců, a to konkrétně 1 prodavače do kamenné prodejny a 1 obchodníka. Získání nových 

zaměstnanců vzhledem k náročnosti rozšíření podnikání je nezbytné. Majitelé v případě růstu 

nebudou stíhat nadále vše zařizovat. Čím dříve podnik nové zaměstnance získá, tím dříve a lépe 

se zaučí a budou napomáhat podniku v růstu. Navíc v podniku chybí názor nezaujaté osoby pro 

řešení různých problémů a návrhů, coţ jistě také podnik pozitivně ovlivní. Podniku noví 

zaměstnanci vyvolají náklady na mzdy a pojištění, pokud ale bude chtít v tomto směru ušetřit, 

můţe zaměstnat uchazeče z úřadu práce - pokud najme dlouhodobě nezaměstnanou osobu, můţe 

podnik získat dotace na mzdu. Otázkou ovšem zůstává, zda takový uchazeč bude schopný a 

spolehlivý, aby nám jeho výkony přinášely uţitek. Případně se můţe zaměřit na hledání 

profesionálů, a to zejména pro pozici obchodníka. Pokud bude mít podnik dobrého obchodníka, 

přinese mu to mnoho úspěchu a zisku. 

 

Náplň práce prodavače by spočívala ve správě kamenné prodejny, obsluze zákazníků a ve 

volných chvílích, kdy na prodejně nebudou zákazníci, by se věnoval správě webu nebo 

komunikaci se zákazníky prostřednictvím emailu. 

 

Náplň práce obchodníka by spočívala v hledání nových velkoobchodů, řemeslníků a jiných 

obchodních příleţitostí. Snaţil by se nabídnout sortiment podniku ABC do různých hobby-

marketů a podobných větších řetězců. Zároveň by vyhledával malé ţivnostníky, kteří se zabývají 

výrobou nábytku a získával tak stálé odběratele. Mohl by také vyhledávat stavební společnosti, 

kterým by podnik dodával při velkých zakázkách veškerý sortiment. 

 

 Rozšíření sortimentu 

Pokud se podnik zaměří na výše uvedené body a odstraní dosavadní chyby, můţe postupně 

začít s jeho rozšiřováním a začít nakupovat nové výrobky. Po optimalizaci webových stránek 

objednávky porostou a do budoucna je podnik schopen si svou konkurenceschopnost udrţet a 

zvyšovat. 
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5 Závěr 

Hlavním cílem bakalářské práce na téma „Konkurenceschopnost vybraného podniku“ 

bylo zhodnocení konkurenceschopnosti rodinného podniku, který se zabývá nákupem a 

následným prodejem nábytkového a stavebního kování. Dalším cílem práce byla aplikace 

vybraných metod a následné vyhodnocení a doporučení postupů pro zvýšení 

konkurenceschopnosti podniku a získání nových zákazníků. Cíle práce se podařilo naplnit. 

 

Bakalářská práce se dělí na dvě hlavní části, teoretickou část a praktickou část. 

Teoretická část, která byla zpracována na základě studia odborné literatury, byla východiskem 

pro zpracování praktické části. Náplní teoretické části bylo popsat základní pojmy 

konkurenceschopnosti, jeţ se v bakalářské práci objevují. Byly teoreticky popsány jednotlivé 

metody konkurenceschopnosti. V praktické části byl krátce představen podnik a následně byly 

provedeny praktické realizace všech analýz, které byly popsány v předešlé teoretické části. 

Práce se zabývala PESTE analýzou, SWOT analýzou, Porterovou analýzou pěti 

konkurenčních sil a dotazníkovým šetřením. Na základě provedených analýz byly získány 

potřebné údaje a sestaveny doporučení pro podnik. 

 

Po vyhodnocení veškerých analýz můţeme o podniku říct, ţe je dostatečně 

konkurenceschopný a je schopen si udrţet minimálně pár dalších let své postavení na trhu. 

Pokud se zaměří na odstranění zjištěných nedostatků a bude se věnovat navrţeným 

doporučením, je schopen dále růst, zvyšovat svůj podíl na trhu a tím pádem i zvyšovat svou 

konkurenceschopnost. Podnik by se měl hlavně zaměřit na odstranění chyb a získání nových 

zákazníků, kteří přinesou další zisk. Měl by se snaţit udrţet si své silné stránky jako je 

například garance nejniţších cen. Podnik by se měl snaţit přeměnit své slabé stránky na silné 

a snaţit se jejich další tvorbu omezit.  

 

Přínos práce je spatřen v analýze okolí, která dává podniku informace o současné situaci 

na daném trhu, coţ můţe podnik vyuţít při plánování budoucích strategií. Analýza 

konkurence je komplexní problém, ve kterém hrají důleţitou roli dobré informace o okolí i 

konkurentech. 

 

Vzhledem k vysoké konkurenci v odvětví je důleţité se orientovat na zákazníka a jeho 

potřeby. Konkurenceschopnost v dnešním trhu je velmi důleţitá a je jedním z hlavních 
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předpokladů pro přeţití podniku. V případě, ţe se podnik bude řídit uvedenými doporučeními, 

bude svou konkurenceschopnost zvyšovat. 
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