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1 ÚVOD 

Pro vypracování diplomové práce si autor vybral téma strategická a finanční analýza 

podniku. Objektem zájmu této práce se stala firma pana Pavla Bundila, který podniká na 

úrovni malého a středního podniku. Již 14 let provozuje prodejnu s kuchyňskými potřebami 

ve městě Šternberk. 

Svou činnost začala osoba podnikatele provozovat v roce 1996. K této volbě jej 

dovedla hlavně manželka, která sama měla zkušenosti a praxi s prodejem v podobném 

obchodě. Její rodiče totiž obdobný obchod provozovali a stále ještě provozují. Výhodou bylo 

to, že jeho nově zavedený podnik pojal stejné, již zavedené jméno jako podnik rodičů 

manželky osoby podnikatele. Vzhledem k tomu, že zmíněný zavedený podnik funguje od 

roku 1991, byl název obchodu v malém městě Šternberk již dobře zavedený a známý. Nový 

podnik vede ovšem podnikatel sám odděleně od prodejny původní. 

Narozdíl od původní firmy rodičů manželky podnikatele se podnikatel rozhodl 

provozovat kromě kamenného obchodu i internetový prodej. Podíl mezi tržbami prodeje 

formou kamenného obchodu a internetového obchodu bude pravděpodobně velmi zajímavý  

pro vypracování této diplomové práce. 

Autor diplomové práce se rozhodl pro vypracování  strategické   analýzy, jejíž součástí 

bude také analýza finanční, abych pro osobu podnikatele pana Bundila určil strategii vhodnou 

pro budoucí řízení podniku. Zvláště v době krize je třeba vypracovat takovou strategii, která 

dokáže využít každé změny v okolí podniku k získání konkurenční výhody a zajistit, aby se 

podnik co nejvíce vyhnul předvídatelným rizikům. Úspěšná strategie se pak průběžně 

doplňuje a upřesňuje, případně je pak systematicky inovována. Bohužel však neexistuje 

strategie, která by byla optimální pro daný obchod vhledem ke všem konkurentům. Podnik si 

tedy musí sám určit, co pro něj má největší smysl a ujasnit si své priority z hlediska cílů. 

Předmětem zájmu diplomové práce je analýza současného stavu podniku Pana 

Bundila, vymezení předností a nedostatků podniku a návrh možné koncepce podniku. 
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Cílem této diplomové práce je tedy  zpracovat analýzu současného stavu firmy a její 

pozice na regionálním trhu. Zhodnocení silných a slabých stránek podniku přispěje k určení 

konkurenčních výhod, které budou základem budoucího rozvoje podnikání a upevnění pozice 

podniku na trhu.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

K vytvoření strategie, k definování svého poslání a cílů, a také k jejich naplňování, 

potřebuje firma analyzovat a vyhodnocovat velký počet informací, které se netýkají jen 

vnitřní situace v podniku, ale i vnějšího okolí podniku.  

Strategická analýza zahrnuje: 

1. definování poslání a cílů podniku, 

2. interní analýzu, 

3. externí analýzu, 

4. finanční analýzu, 

5. SWOT analýzu. 

2.1 Poslání a cíle podniku 

2.1.1 Poslání podniku 

Poslání podniku vyjadřuje přání vedení podniku, jak by měl být podnik chápán 

veřejností. Lze tedy říci, že dobře formulované poslání zdůvodňuje především oprávněnost 

existence podniku a prezentuje podnikem provozované aktivity ( co dělá a bude dělat ), viz. 

[1] 

Všechna strategická rozhodnutí podniku by měla vycházet z poslání podniku, kterým 

podnik určuje další směr své činnosti. Z poslání podniku se odvozují podnikové cíle, 

podniková kultura, filosofie podniku atd. 

Poslání firmy je tvořeno následujícími pěti prvky: 

1. Historie:    Každá firma má nějakou historii svých cílů, politiky a 

dosahovaných výsledků. Pří hledání a definování nového smyslu své existence 

nesmí firma opustit svoji minulost až příliš radikálně. Neměla by na svou 

minulost zapomínat. 
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2. Aktuální preference:  Obsahuje současné aktuální preference vedení a 

majitele firmy, jejich osobní cíle a představy o poslání firmy, možné 

dosažitelné budoucnosti apod. 

3. Tržní hospodářství:  Prostředí trhu musí být bráno v úvahu, protože definuje 

hlavní příležitosti a ohrožení firmy. Kromě toho umožňuje sledovat 

konkurenční firmy. 

4. Zdroje firmy:     Určují, která poslání jsou možná z hlediska dostupných 

firemních zdrojů. 

5. Kompetence 

Firmy sdělují svá poslání proto, aby je mohly sdílet se svými manažery, zaměstnanci, 

se svými zákazníky a ostatní veřejností. Dobře zpracované poslání vytváří u zaměstnanců 

pocit sounáležitosti s posláním, zaměřením a příležitostmi firmy. Poslání by se také mělo 

zaměřit na omezený počet cílů.Kromě toho by mělo vymezit hlavní konkurenční oblasti, ve 

kterých bude firma působit. Jsou to následující oblasti: 

• Odvětvová oblast – bereme v úvahu rozsah odvětví, které bude firma 

brát v úvahu 

• Oblast tržního segmentu – typ trhu nebo zákazníků, které bude firma 

obsluhovat 

• Vertikální oblast – jedná se o stupeň, po který si bude firma sama 

opatřovat dodávky pro svou vlastní spotřebu 

• Geografická oblast – rozsah oblastí, regionů, zemí , nebo skupin zemí, 

kde bude firma působit 

Prohlášení firmy o poslání by mělo být motivující. Zaměstnanci by měli mít pocit , že 

jejich práce je důležitá. Mělo by také ovlivňovat politiku firmy směrem k dosahování 

vytyčených cílů, která by měla určovat, jakým způsobem mají zaměstnanci jednat se 

zákazníky, dodavateli, distributory, konkurenty a dalšími důležitými skupinami. Politika 
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firmy tak ovlivňuje rozsah jednotlivých činností. Prohlášení o poslání by také mělo 

poskytovat představu a směr dalšího rozvoje  a budoucnosti firmy, viz. [4]    

2.1.2 Podnikové cíle 

Podnikové cíle určují, čeho chce podnik dosáhnout, na jakou úroveň se chce firma 

dostat. Strategie pak říká, jakým způsobem se tam dostat. Spolupracovníci orientovaní na cíl 

jsou výkonnější, jejich pracovní výkon je většinou kvalitativně i kvantitativně lepší, protože 

své síly a úsilí nejen koordinují, ale i koncentrují. 

Mezi cíli má mimořádný význam nejvyšší cíl podniku, kterému se musí ostatní cíle 

podřídit, jiné cíle mu nesmí konkurovat. Na rozdíl od ostatních cílů, nesmí být nejvyšší cíl 

nikdy měněn. Tímto cílem může být jen zajištění existence podniku. Zabezpečený podnik pak 

poskytuje pracovníkům bezpečná pracovní místa, zákazníkům poskytuje dlouhodobé 

obchodní vztahy, společníkům zvýšení jejich vloženého kapitálu, společnosti placení daní, 

dodavatelům placení jejich pohledávek atd. viz. [2]    

Podnikové cíle se mohou dělit z několika hledisek. Z hlediska důležitosti na hlavní 

cíle ( např. zajištění existence podniku) a odvozené cíle, z hlediska obsahu na 

kvantifikovatelné cíle (maximalizace zisku, tržeb, obratu)  a nekvantifikovatelné cíle 

(image, goodwill, udržení dobré pověsti).  

Dále se cíle dělí do čtyř základních skupin dle Pražské a Liviana, viz. [3]   

• cíle na trhu  (max. tržního podílu, udržení tržního podílu) 

• cíle ekonomické (zabezpečení trvalé okamžité likvidity, zabezpečení minimální 

výše růstu, maximalizace zisku, maximalizace obratu, udržení obratu) 

• cíle majetkové (modernizace strojového parku) 

• cíle v oblasti kvalifikace, motivace, sociální (vysoká kvalifikace zaměstnanců)  

Většina firem sleduje kombinaci těchto cílů, podle kterých může své podnikatelské 

rozhodování orientovat. 



8 

Podnikové cíle by měly být hierarchicky uspořádané od nejdůležitějších k nejméně 

důležitým,  kvantitativní,  realistické a vzájemně sladěné.  Podnikové cíle by se na sebe měly 

navazovat tak,  aby jejich splněním bylo dosaženo synergického efektu, viz. [4]    

2.2 Interní analýza 

Interní analýza představuje slabé a silné stránky podniku, specifické přednosti firmy 

(zdrojem je majetek firmy). 

Základní charakteristiky Interní analýzy podle Synka, viz. [5]    

1. organizační struktura podniku 

2. personální činnost 

3. poskytované služby 

4. nákup a odbyt, marketing 

2.2.1 Organizační struktura podniku 

Organizační struktura podniku patří mezi základní složky úspěšnosti podniku. Její 

vymezení se uskuteční pro stanovení podnikových cílů a strategie. Úkolem organizační 

struktury je vytvořit  systém takový , ve kterém jsou pracovní procesy vykonávány účelně, 

lidské zdroje a majetek firmy jsou uspořádány a sladěny tak, aby měly pozitivní vliv na 

ekonomické výsledky podniku. Organizační struktura působí na chování podniku a chování 

na rozvoj podniku. Nezávisle na tom, jaký organizační model konkrétně funguje, je důležité 

účelné rozdělení úkolů, viz. [6]    

Podle uspořádání řídících vztahů se organizační struktury rozdělují na liniový, 

funkcionální a liniově štábní systém organizace, viz. [5]    
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2.2.2 Personální činnost 

Rozhodnutí, týkající se personální činnosti, jako je nábor, výběr zaměstnanců, 

odměňování a školení personálu, se odráží nejen na okamžitém výkonu firmy, ale také na 

budoucnosti ve střednědobém dosahu.  

Personální činnost podniku by měla mít dva základní cíle:  umožnit podniku 

dosáhnout optimálních krátkodobých a střednědobých výsledků a přizpůsobit řízení podniku 

potřebám a aspiracím zaměstnanců. 

Personální činnost by měla mít tyto základní role: 

• přispívat k zajištění potřebného personálu, 

• vytváření podmínek pro rozvoj svých zaměstnanců a podporovat svůj vlastní 

rozvoj, 

• organizovat, plánovat a hodnotit práci zaměstnanců, 

• vytvářet, udržovat a zvyšovat tvůrčí pracovní vztahy. 

 

Vhodná struktura zaměstnanců umožní podniku dosahovat stanovených cílů,  jako 

maximalizovat zisk, obrat atd. Vhodnou organizací práce a analýzou práce je možno 

předcházet ztrátám, vyplývajícím z nesprávného obsazení pracovníka na nesprávné místo. Na 

základě analýzy podnikových potřeb je možno dojít k závěru, že potřebnou kvalifikaci splňují 

pouze někteří pracovníci, ostatní svou kvalifikací nebo dovednostmi přesahují nebo 

nedosahují nároky daného pracovního místa. Pro podnik je tedy důležité obsazovat na určená 

místa zaměstnance kvalifikované přesně podle  potřeb, které určené místo vyžaduje. 

Školení a osobní rozvoj zaměstnanců, kurzy, studium, vzdělávací projekty, s ohledem 

na danou pracovní činnost jsou nezbytné k realizaci určitých projektů, individuálních plánů a 

cílů. 
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Funkce lidských zdrojů je jedna z rozhodujících funkcí podnikového řízení, která je 

postavena na stejné úrovni, jako obchodní nebo technické funkce podniku. Úspěšným 

podnikem může být pouze takový podnik, který tuto funkci nepodceňuje a naopak na ni klade 

důraz, viz. [7]    

2.2.3 Poskytované služby 

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je 

užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek). Služby se obvykle rozlišují podle toho, zda 

uspokojují potřeby kolektivní nebo individuální. Služby uspokojující kolektivní potřeby jsou 

hrazeny ze zdrojů veřejných -stát, obce, zatímco služby uspokojující individuální potřeby ze 

jsou hrazeny ze zdrojů soukromých, viz.[17]    

Služba jako činnost: Služby jsou všechny činnosti, které se orientují na bezprostřední 

získávání, zpracovávání nebo zušlechťování hmotných statků. 

Klasifikace služeb podle ekonomů Foota a Hatta, viz. [24]   

Terciální: restaurace, hotely, holičství, kadeřnictví, kosmetické služby, prádelny, 

čistírny, opravy a údržba domácích přístrojů a domácnosti, rukodělné a řemeslnické práce 

dříve prováděné doma, další domácí práce 

Kvartální: doprava, obchody, komunikace, finance a správa, charakteristickým rysem 

těchto služeb je usnadnění a zefektivnění práce. 

Kvintetní: zdravotní péče, vzdělávání a rekreace, kdy hlavním rysem těchto služeb je 

to, že poskytování služby mění a zdokonaluje určitým způsobem jejích příjemce. 

Klasifikace služeb ,viz. [24]   

KDO službu poskytuje: místo produkce a spotřeby (výrobní, nevýrobní), způsob 

produkce (soukromé, veřejné), rozsah vztahů (komerční, sociální) 

KOMU je služba určena: způsob uspokojení potřeb (osobní, věcné), způsob úhrady 

(placené, neplacené), frekvence konzumace (základní, občasná, příležitostní) 
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CO se poskytuje: vlastnosti služeb (finanční, obchodní, dopravní, stravovací, 

ubytovací, lázeňské), užitný efekt služeb (základní, komplementární, substituční), charakter 

služeb (pro obyvatelé, pro podnikatelskou sféru, pro společnosti), viz. [18]    

2.2.4 Nákup a odbyt, marketing 

Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají 

prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotových výrobků s ostatními to, co potřebují a 

požadují, viz. [4]    

Východiskem strategického marketingu je definice účelu a cíle podnikání,  zjištění 

výrobkového portfolia a výběr vhodné růstové strategie. Dalším postupem by měl být výběr 

nástrojů, které umožní zvolené růstové strategie realizovat  – marketingový.  Roztřídění 

těchto nástrojů do čtyř faktorů, nazývaných čtyři P je následující:  

2.2.4.1 Propagace 

Propagace je jakákoliv placená forma prezentace a podpory myšlenek, zboží nebo 

služeb konkrétním sponzorem. 

• Reklama má za úkol vytvořit u zákazníka povědomí a zájem o nabízený 

výrobek a pocit důvodu koupě. Média užívaná pro reklamu jsou časopisy, 

noviny, televize a rozhlas, katalogy, poštovní zásilky, plakáty, letáky apod. 

• Podpora prodeje zahrnuje soubor různých motivačních nástrojů, převážně 

krátkodobého charakteru, vytvářených pro stimulování rychlejších nebo 

větších nákupů určitých výrobků nebo služeb. Zatímco reklamy nabízejí 

důvod, proč nakupovat, prodejní propagace je podnětem k nákupu. Prodejní 

propagace zahrnuje spotřebitelskou propagaci (vzorky, kupóny, zvýhodněné 

ceny, odměny, výhry, záruky, předvádění výrobků, soutěže), obchodní 

propagaci (nákupní srážky, zboží zdarma, srážky za zboží, snížené ceny, 

soutěže maloobchodníků v prodeji) a propagaci pro obchodní sílu (prémie, 

soutěže, prodejní motivace). 
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• Public relations – vztahy s veřejností,  patří mezi nepřímý marketing, mají 

velký potenciál pro vytváření povědomí a preferencí na trhu, pro přemísťování 

výrobků a pro jejich obranu. Hlavní nástroje public relations jsou publikace, 

zprávy, akce, projevy, služby pro veřejnost, audiovizuální materiály, telefonní 

informační služby. 

2.2.4.2 Distribuce 

V současnosti neprodává většina výrobců své zboží konečným uživatelům, mezi nimi 

stojí marketingoví zprostředkovatelé, např. velkoobchodníci a maloobchodníci. Tito kupují 

zboží, stávají se jeho vlastníky a znovu ho prodávají. Jiní (obchodní jednatelé) jednají se 

zákazníky v zastoupení výrobce. Další zprostředkovatelé – přepravní firmy,  skladovací 

firmy, banky a reklamní agentury – pomáhají distribuci, ale nepřebírají zboží do svého 

vlastnictví, ani nezprostředkovávají obchody. Jsou to tzv. obstaravatelé. Výrobci kteří si 

mohou dovolit vybudovat svoji vlastní distribuční síť, mohou dosahovat zvýšených zisků tím,  

že zvyšují investice do hlavní oblasti podnikání, viz. [4] 

2.2.4.3 Cena 

Firma musí nejprve rozhodnout, čeho chce určitým výrobkem dosáhnout, stanovení 

ceny je závislé na předchozím rozhodnutí o umístění výrobku na trhu. Výše ceny ovlivňuje 

dosažení určitých cílů, jako jsou zisk, podíl na trhu, příjmy z prodeje. Zamýšlená cena musí 

být v souladu s cenovou politikou firmy. Tato politika by měla zajistit, aby ceny byly pro 

zákazníky přijatelné a pro firmu ziskové, viz. [4]    

2.3 Externí analýza 

Vnější vlivy působící na podnik přicházejí z makroprostředí a z mikroprostředí 

(konkurenčního prostředí) firmy. 

2.3.1 Analýza vnějších vlivů z makroprostředí 

Pro analýzu vnějších vlivů přicházejících z makroprostředí můžeme použít analýzu 

PEST. Tato analýza obsahuje čtyři základní části makrookolí, resp. makroprostředí, viz. [7]    
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Rozdělení dle Vebera,viz [9] 

a) Politicko – právní faktory: 

• antimonopolní opatření 

• zákony na ochranu životního prostředí 

• politika zdanění 

• regulace zahraničního obchodu 

• sociální politika 

• stabilita vlády 

b) Ekonomické faktory: 

• trendy vývoje HDP 

• ekonomické cykly 

• úrokové sazby 

• vývoj peněžní zásoby 

• míra inflace 

• míra nezaměstnanosti 

• disponibilita a cena energií 

c) Sociálně kulturní faktory: 

• demografický vývoj 

• rozdělování důchodů 

• mobilita obyvatelstva 
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• vývoj životní úrovně a životního stylu 

• míra vzdělanosti obyvatelstva 

• přistup k práci 

d) Technologické faktory: 

• vládní výdaje na výzkum a vývoj 

• trendy ve vývoji a výzkumu 

• rychlost technologických změn 

• míra zastarávání technologií  

• vládní přístup k výzkumu a vývoji   [9] 

Základním úkolem PEST analýzy je identifikovat oblasti, jejichž změna by mohla mít 

významný dopad na podnik a odhadovat, jaké změny by v těchto oblastech mohly nastat. Tyto 

změny mohou mít obrovský vliv na konkurenční pozici podniku na trhu a signalizují  tedy 

potenciální potřebu změny strategie. 

Upozorňují podnik na příležitosti a varují před riziky. Podniky, které jsou vnímavější 

vůči svému okolí, zcela jistě dosahují lepších výsledků, než ty, které vnímají své okolí méně 

citlivě, viz. [19] 

Analýza PEST vychází z popisu skutečností důležitých pro vývoj externího prostředí 

organizace v minulosti, přičemž zvažujeme, jakým způsobem se tyto faktory vyvíjejí v čase. 

 Poté se snaží odhadnout, do jaké míry se v důsledku těchto změn zvyšují či snižují 

specifické úrovně jejich důležitosti, resp. jak se mění míra závislosti vývoje externího 

prostředí na vývoji relevantního faktoru, viz. [9] 
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2.3.2 Analýza vnějších vlivů z mikroprostředí 

Podnik musí také sledovat účastníky mikroprostředí (zákazníky, konkurenty, 

dodavatele, distribuční sítě), kteří podstatně ovlivňují jeho schopnost dosáhnout zisk a uspět 

na trhu. 

Známe více druhů analýz z mikroprostředí jako např.: analýza hybných sil v odvětví, 

strategické mapy, analýza ekonomických charakteristik odvětví, analýza atraktivity odvětví, 

analýza konkurence.  

Harvardský profesor Michael Porter vypracoval a poskytl praktický analytický rámec 

pro určení konkurenční strategie, zahrnující strukturální analýzu prostředí. Tato strategie říká, 

že výnosnost odvětví není funkcí toho, jak výrobek vypadá nebo zda je do něj vložená vysoká 

nebo nízká technologie. Porter identifikoval hlavní síly odvětví, které určují chování 

konkurentů, viz. [10]    

Porterův model je zaměřen a analýzu těchto pěti sil: 

• Intenzita soupeření mezi stávajícími konkurenty 

• Ohrožení ze vstupu potenciálních konkurentů 

• Tlak ze strany odběratelů 

• Tlak ze strany dodavatelů 

• Hrozby substitučních výrobků 

a) Intenzita soupeření mezi stávajícími konkurenty       

Tato Porterova síla vyjadřuje jaký je rozsah rivality mezi stávajícími podniky uvnitř 

daného mikrookolí. Jestliže je tato konkurenční síla slabá, podniky mají příležitost zvýšit ceny 

a dosáhnout zvýšení zisku. Je-li tato síla velká, dochází k cenové konkurenci. Vzniká cenová 

válka, která může zvýšit rivalitu mezi podniky. Cenová konkurence limituje ziskovost a 

snižuje výnos, kterého by mohlo být dosaženo prodejem. Silná rivalita mezi podniky 

mikrookolí vytváří velkou hrozbu pro ziskovost, viz. [11]    
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Rozsah rivality mezi těmito podniky uvnitř mikrookolí je funkcí tří faktorů: 

• poptávkových podmínek 

• struktury okolí 

• výšky výstupních bariér z daného mikrookolí 

a) Ohrožení ze vstupu potenciálních konkurentů 

Jako potenciálními konkurenty vnímáme podniky, které si v současnosti nekonkurují, 

ale mají schopnost se konkurenty stát, pokud se pro to rozhodnou. Hrozba konkurenční síly 

potenciálních konkurentů závisí na výši bariér vstupu na trh, tedy na řadě faktorů, které brání 

podniku prosadit se v daném mikrookolí. Překonáním bariér se obvykle podstatně zvyšují 

náklady. Čím vyšší jsou bariéry vstupu, tím vyšší náklady musí potenciální konkurenti 

vynaložit, viz. [11]    

Tři základní zdroje bariér:  

• oddanost zákazníků 

• míra hospodárnosti 

• absolutní nákladové výhody   

c) Tlak ze strany odběratelů 

Kupující mohou vypadat jako hrozba, když tlačí ceny dolů nebo když požadují 

vysokou kvalitu nebo lepší servis. To zvyšuje výrobní náklady. Jinak řečeno, slabí kupující 

vytvářejí pro podnik příležitost zvýšit ceny a získat vyšší zisk, viz. [11]    

d) Tlak ze strany dodavatelů 

Dodavatelé mohou působit jako hrozba, když dokáží zvyšovat ceny a podnik musí toto 

zvýšení zaplatit nebo přistoupit na nižší kvalitu. Obojí vede k poklesu zisku.  
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Naopak, slabí dodavatelé dávají podniku možnost snížit cenu a požadovat vyšší 

kvalitu. Podnik tedy jako kupující závisí na schopnostech dodavatelů, viz. [11]    

e) Hrozba substitučních výrobků 

Existence blízkých substitutů vytváří konkurenční hrozbu limitující ceny, za kterou 

podnik prodává, a tím limituje také ziskovost podniku. Mají-li však výrobky podniku málo 

blízkých substitutů, pak mají podniky příležitost zvýšit ceny a tím  

i výsledný zisk. Jejich strategie by měla spočívat ve využití této faktické výhody. 

Vzájemné působení  pěti Porterových sil má vliv na činnosti podniku. Tyto síly 

ovlivňují ceny, náklady a potřebné investice v odvětví, což jsou základní podmínky pro 

návratnost investic. Kupující může vyžadovat lepší kvalitu, lepší servis či nižší cenu. Má 

možnost stále většího výběru mezi firmami . Dodavatelé naopak mohou požadovat vyšší cenu 

pro své dodávky, změna dodavatele může být pro podnik nákladná. Při určování ceny záleží 

na ekonomické síle dodavatelů a odběratelů.  

Zhodnocení pěti konkurenčních pomáhá podniku určit hrozby a slabá místa. 

M.E.Porter tvrdí, že čím jsou síly v odvětví větší, tím menší je průměrná návratnost. Aby byla 

společnost na trhu s mnoha vstupujícími produkty a mnoha substituty úspěšná, musí pečlivě 

volit uplatňovanou strategii. Je – li strategie úspěšná, vidí zisk ve svém konkurenčním 

postavení. Jestli ovšem dojde k tomu, že konkurence tuto strategii napodobí, jsou na tom hůře 

i firma, i konkurence, viz. [12].  

 

 

 

 

 



18 

Schéma 2.3.2.1 : Model pěti konkuren čních sil (Porter, 1994) 
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2.4 Finanční analýza 

Finanční analýza je v této práci zpracována z účetních výkazů za poslední tři roky, 

tedy roky 2007, 2008 a 2009. 

2.4.1 Systém finanční analýzy 

Finanční analýza je rozborem stavu a vývoje financí podniku, zejména podle údajů 

z účetních výkazů. Slouží především pro posouzení finanční důvěryhodnosti podniku 

z hlediska investorů a věřitelů. Slouží také  k posouzení spolehlivosti financí podniku jako 

záštity věcného podnikání. 

Finanční důvěryhodnost vyjadřuje pravděpodobnost, že partneři podniku (externí 

uživatelé finanční analýzy) na sebe neberou nepřiměřené riziko finanční ztráty, a že mohou 

očekávat odpovídající výnosy v dohledné budoucnosti. 

Finanční spolehlivost znamená, že provozní rizika jsou jištěna přiměřenou oporou ve 

financích podniku. 

Finanční důvěryhodnost i finanční spolehlivost se opírá o finanční zdraví a o finanční 

chování firmy. 

Finanční zdraví je dáno aktuálním stavem podnikových financí. Finančně zdravý 

podnik nejeví žádné příznaky finančního ohrožení svého pokračujícího trvání, jelikož lze 

předpokládat, že v dohledné době (minimálně do 1 roku) nedojde ani k platební neschopnosti 

ani k předlužení. 

Podlomení finančního zdraví se projevuje jako finanční tíseň. Podnik se nachází ve 

finanční tísní, když jsou finanční potíže tak vážné, že nemohou být vyřešeny bez výrazných 

změn v provozní nebo finanční činnosti. 

Finančně zdravý podnik vykazuje dostatečnou rentabilitu a přiměřené jištění 

finančních rizik (likviditu a finanční stabilitu). 
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Finanční chování spočívá ve způsobu, jakým podnik reaguje na finančně relevantní 

podněty – interní (z provozní činnosti) nebo externí (tržní vlivy). Finanční chování je 

charakterizováno změnami ve finančním zdraví za dva nebo více roků, viz. [14]      

2.4.2 Analýza finančního zdraví 

Poměrové ukazatele rentability: 

Rentabilita vlastního kapitálu RVK (ROE – return on equity) 

RVK   =  
VK

ZISK
 x 100 (%)                                                                                       [2.1]                               

Rentabilita vlastního kapitálu slouží k testování: 

• možné účasti vlastního kapitálu na zvyšování kapitálových zdrojů, 

• udržitelné míry růstu podniku, odvozené od tempa růstu vlastního kapitálu, 

• šance na udržení reálné hodnoty vlastního kapitálu v podmínkách inflace, 

• úrovně výnosnosti vlastního kapitálu ve srovnání s náklady na cizí kapitál. 

 

Rentabilita celkového kapitálu RCK (ROA – return on assets) 

RCK   =  
A

ZISK
 x 100 (%)                                                                                       [2.2] 

Rentabilita celkového kapitálu slouží k porovnání výnosnosti podniků s různou 

skladbou pasiv (s různou mírou zadluženosti). Na výdělkovou schopnost působí jednak vlivy 

technické, a jednak vlivy ekonomické. Vliv má také velikost podniku, organizace výroby a 

vyspělost technologie. I odvětvové příbuzné podniky obvykle vytěží ze stejné hodnoty 

majetku a kapitálu různý zisk před úroky a zdaněním. 

 



21 

Poměrové ukazatele likvidity 

Finanční rizika jsou vyvolávána zejména dluhy. Pokračující trvání může být ohroženo 

platební neschopností (insolvencí), vyznačující se neschopností včas uhradit  v úplné výši 

dlužné částky, a také předlužením v případě, že dluhy převyšují hodnotu majetku. 

Krátkodobá likvidita je míra schopnosti a připravenosti podniku uhradit ze 

schovávajícího likvidního majetku krátkodobé dluhy (krátkodobé závazky a krátkodobé 

bankovní úvěry) včas a v plné výši, nastane – li jejich splatnost. Hodnotí se tradičně pomocí 

běžné likvidity (oběžná aktiva / krátkodobé dluhy) a pohotové likvidity (oběžná likvidita bez 

zásob / krátkodobé dluhy). Krátkodobá likvidita klade důraz na to, aby jak v čitateli tak ve 

jmenovateli poměrového ukazatele byly krátkodobé položky. 

Běžná likvidita – BL 

BL   =  
KZ

OA
                                                                                                               [2.3] 

 

Pohotová likvidita – PL 

            PL   =  
KZ

ZásobyOA−
                                                                                                [2.4] 

 

Provozní pohotová likvidita PPL 

PPL   =  
KZ

KFM
                                                                                                         [2.5] 
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Ukazatele aktivity  

Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy – má – li jich 

podnik více než je třeba, vznikají mu zbytečné náklady, má – li jich málo, přichází o 

potenciální tržby. Vyjadřuje se ve dvou formách – ukazatelé počtu obrátek nebo ukazatelé 

doby obratu. Ukazatelé počtu obrátek vypovídají o tom, kolikrát se za stanovený časový 

interval obrátí určitý druh majetku. Ukazatelé doby obratu pak sledují dobu, po kterou je 

majetek v určité formě vázán. Počítají se pro jednotlivé skupiny aktiv: zásoby, pohledávky, 

fixní aktiva, oběžná aktiva a pro celková aktiva, viz. [16]. 

Obrat zásob 

OZ = 
zásoby

T
 (počet obratů za rok)                                        [2.6] 

 

Obrat celkových aktiv 

OCA = 
A

T
 ( počet obratů za rok)                                                   [2.7] 

Syntéza výsledků finančního zdraví 

Výsledky analýzy jednotlivých stránek finančního zdraví dohromady tvoří  syntézu, 

která vyjadřuje komplexní úsudek o aktuální úrovni finančního zdraví. 

K tomuto účelu je vhodné použít bonitní modely, které hodnotí počtem bodů 

jednotlivé zjištěné poměrové ukazatele. Bonitní model podle stanoveného algoritmu pak 

k dosaženému celkovému počtu bodů přisoudí určitý stupeň finančního zdraví. 

Bodové ohodnocení každého ukazatele je limitováno maximálním počtem 3 bodů, 

jelikož extrémně příznivé hodnocení jednoho ukazatele by mohlo v souhrnu zakrývat 

nedostatečnost v jiných ukazatelích. Minimální hodnocení je limitováno nula body. Případný 

záporný výsledek se nahradí nulou, to znamená, že index bonity IB nemůže mít nižší hodnotu 

než nula. 
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Index Bonity IB je aritmetický průměr z počtu bodů získaných za jednotlivé poměrové 

ukazatele. Činí-li aritmetický průměr alespoň 1 bod či více, jde o uspokojivé finanční zdraví. 

Méně než 1 bod signalizuje, že dříve či později se dostaví finanční potíže. 

IB = 1/6 (A/a + E/e + L/I + P/p + T/t + U/u)   bodů                                              [2.8]                 

Hodnocení bonity: 

IB = 0                     oddělující hodnota, hraniční 

IB < 0                     společnost ohrožena insolvencí 

IB > 0                     společnost není ohrožena insolvencí 

IB > 1                     středně dobrá společnost 

IB > 2                     velmi dobrá společnost 
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2.5 Ostatní metody 

2.5.1 Paretova analýza 

Zahrnuje v sobě celkový pohled na výrobek, na jeho design, vlastnosti, obal, balení, 

kvalitu, vlastnosti apod.  

Velice často používaným nástrojem pro vyčíslení podílu na tržbách je Paterova 

analýza. Většina lidí předpokládala, že 50% úsilí vede  přibližně k 50% výsledků (nebo 50% 

vstupů vytváří 50% výstupů). To však Vilfredo Pareto vyvrátil. Ve svém pravidle vyvrátil 

základní rovnováhu mezi vynaloženým úsilím a následnou odměnou. Paretova analýza 

vychází z principu, který říká:  20% všech našich činností přináší 80% zisku. 

Je-li tomu tak, pak nemá smysl se stejně důsledně zabývat všemi činnostmi. Vhodnější 

je zaměřit se na ty činnosti, které mají největší efekt. Později se Paretovo pravidlo zkrátilo na 

– Pravidlo 80/20. 

Paretovo pravidlo má uplatnění v mnoha různých oblastech, nejen v ekonomice. 

Uplatnění použité v této diplomové práci vypadá následně:  

80% zisku vytváří 20% produktů 
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2.6 SWOT analýza 

Analýza SWOT se zaměřuje na třídění faktorů prostředí do dvou skupin, a to na 

faktory vnitřního prostředí, tj. silných a slabých stránek – SW a na faktory vnější, tj. 

podnikatelských příležitostí a hrozeb – OT. Zhodnocením stavu těchto faktorů podnik získá 

přehled o stavu podniku, o jeho možnostech a schopnostech pozitivně změnit tento stav. 

SWOT analýza může být použita v různých variantách strategického řízení a ve 

výběru rozhodnutí. Co jeden manažer vidí jako příležitost, může druhý vidět jako potenciální 

hrozbu. Klíčový bod je, že SWOT analýza rozebere všechny aspekty situace podniku a 

výsledek je zajištění dynamického a užitečného rámce pro výběr strategie, viz [13]. 

    SWOT analýza může být použita v různých variantách strategického řízení a ve 

výběru rozhodnutí. Co jeden manažer vidí jako příležitost, může druhý vidět jako potenciální 

hrozbu. Klíčový bod je, že SWOT analýza rozebere všechny aspekty situace podniku a 

výsledek je zajištění dynamického a užitečného rámce pro výběr strategie, viz [15]. 

2.6.1 Vnit řní faktory – silné a slabé stránky podniku 

Strenghts = silné stránky, 

Weaknesses = slabé stránky. 

Příklady silných a slabých stránek: 

Silné stránky: 

• adekvátní zdroje, zejména finanční, 

• dobrá pověst u odběratelů, dodavatelů, veřejnosti, 

• uznávaná vůdčí pozice na trhu, 

• úspory z rozsahu, 

• kvalitní logistika, 

• schopný management. 
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Slabé stránky: 

• nejasný strategický záměr či chybějící strategie, 

• nevyužité kapacity, 

• nekompetentnost managementu, 

• zaostávání ve výzkumu a vývoji, 

• slabá pozice na trhu, nedokonalá distribuční síť, 

• vysoké náklady ve srovnání s konkurenty a neschopnost financování. 

 

Pro podnik je nutné vyhodnocovat své silné a slabé stránky, aby byl schopen využít 

svých silných stránek při zjištění příležitosti ve vnějším prostředí. Po posouzení marketingu, 

finanční, výrobní a organizační schopnosti podniku (výkonnost) z hlediska pozitivního nebo 

naopak negativního vlivu na prosperitu firmy ohodnotíme faktory z hlediska jejich důležitosti 

(nízká, střední, vysoká). Kombinací dvou základních stavů důležitosti a dvou základních 

faktorů výkonnosti faktorů ovlivňujících prosperitu při podnikání, získáme čtyři možné 

výsledky (viz. Schéma). 

Schéma 2.4.1.1 : Matice závažnost / výkonnost podle Kotlera, viz. [4]    

 Výkonnost Výkonost 

 vysoká nízká 

Závažnost nízká A B 

Závažnost vysoká C D 

 

A – faktory vysoké závažnosti v kombinaci s nízkou výkonností – firma se musí soustředit na 

posílení výkonnosti, 

B – faktory vysoké důležitosti při vysoké výkonnosti – pro firmu znamenají nutnost udržet 

tento stav, jsou nejvýznamnější pro prosperitu firmy, 



27 

C – faktory nízké důležitosti při nízké výkonnosti -  nemají pro firmu vysokou prioritu, 

D – faktory nevyznané spojené s vysokou nutností  - tyto faktory jsou pro firmu možná  

zbytečné. 

2.6.2 Vnější faktory – příležitosti a ohrožení 

Opportunities = příležitosti, 

Threats = ohrožení. 

Příklady příležitostí a ohrožení: 

Příležitosti: 

• vstup na nové trhy či obsazení nových tržních segmentů, 

• rozšíření nabídky řádových produktů a potřebná inovace, 

• diverzifikace nebo integrace firmy, 

• překonání bariér při vstupu na atraktivní trh. 

 

Ohrožení: 

• konkurence s nižšími náklady, vstup nové a dravé konkurence, 

• rostoucí prodej substitutů, 

• nízká obranyschopnost firmy vůči recesi a životnímu cyklu podniku, 

• rostoucí síla odběratelů a dodavatelů, 

• měnící se potřeby a vkus zákazníků při pomalé přizpůsobivosti firmy, 

• nepříznivé demografické změny, 

• vládní či politické negativní vlivy. 
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Mezi hlavní cíle zkoumání prostředí patří rozeznání nových příležitostí. Marketingová 

přitažlivost firmy je vnímána jako přitažlivá oblast, v níž firma pomocí marketingových 

činností získá konkurenční výhody. 

Jednotlivé příležitosti firmy by měly být řazeny podle své přitažlivosti a 

pravděpodobnosti úspěchu, kterou lze u každé příležitosti čekat. Pravděpodobnost úspěchu 

bude záviset na obchodní síle firmy a na tom, zda bude větší, než obchodní síla konkurentů. 

Nejúspěšnější firmou se pak stává ta, která bude schopná uspokojovat zákazníka na trhu 

nejdelší dobu. 

Analýza příležitostí firmy pomáhá určovat, které příležitosti jsou významné, a které by 

měly být sledovány, kdyby si některá z příležitostí zvýšila svoji přitažlivost nebo 

pravděpodobnost úspěšnosti. 

Ohrožení firmy vnímáme jako výzvu vzniklou na základě nepříznivého vývojového 

trendu, která by mohla vést, v případě absence účelných marketingových aktivit, k narušení 

firmy. 

Zjištěná možná ohrožení by měla být roztříděna podle jejich závažnosti a 

pravděpodobnosti výskytu. Analýza pak zjistí nejzávažnější hrozby s největší 

pravděpodobností výskytu. Na základě této analýzy je třeba zpracovat plán pro případ, že 

ohrožení nastane. Málo závažná ohrožení s nízkou pravděpodobností je možno ignorovat. 

Ostatní ohrožení je třeba sledovat (bez plánu pro případ výskytu) pro případ, že by se staly 

nebezpečnějšími, viz. [4]    
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3 CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

Historie 

Firma pana Bundila, obchod Řeko, byla založena v roce 1996 ve Šternberku. Osoba 

splňující podmínky k provozování živnosti a  osoba odpovědná za provoz prodejny je pan 

Pavel Bundil. Původní umístění prodejny bylo v  obchodním domě U Pavla, kde si osoba 

podnikatele pronajala od majitele stavby prostory k provozování živnosti. Zdejší prostředí se 

zdálo být ideální. Umístění obchodního domu se nachází nedaleko centra města a jsou zde 

umístěny i jiné obchody jako prodejna elektra, zelenina, oděvy či malý obchod s potravinami. 

Dále je zde restaurace, posilovna a solární studio. Každodenní velká návštěvnost tohoto 

nákupního centra slibovala slušnou návštěvnost také pro Řeko. Výsledky se dostavily, podnik 

si vedl podle očekávání. Postupem času se ovšem začaly měnit podmínky v obchodním domě. 

Nájemce prostor po pěti letech, kdy vypršela nájemní smlouva, požadoval nájemné o padesát 

procent vyšší než v minulé smlouvě.  

Dalším negativním bodem se stal fakt, že majitel obchodního centra, sám též 

podnikatel, si již půl roku před tím otevřel v tomtéž místě obchod se stejným sortimentem. 

Proto se majitel  rozhodl smlouvu neprodloužit a přestěhovat svou prodejnu na jiné místo. Po 

delším hledání se našly prostory vyhovující jak svou velikostí, tak svou polohou a cenou 

nájmu. V roce 2001 se tak prodejna přestěhovala na místo, které taktéž není daleko od centra. 

Navíc je tahle poloha blízko od výpadové komunikace na město Olomouc, kde denně projede 

velké množství automobilů.  

Předmětem podnikání je nákup a prodej: 

• kuchyňských potřeb 

• koupelnových doplňků 

• keramiky 

• zahradnických potřeb 

• plastových nádob 
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• upomínkových předmětů 

Organizační struktura  

Organizační struktura je velmi jednoduchá, jedná se totiž pouze o malý obchod, který 

zčásti funguje jako samoobsluha, ale v prodejní době je zapotřebí alespoň jedna či dvě  osoby 

na obsluhu a prodej. Prodej výrobků se uskutečňuje jak formou kamenného obchodu, tak 

pomocí internetu, kde je možno si produkt objednat (pokud je skladem) za cenu v porovnání 

s cenou v obchodě kamenném o patnáct až dvacet procent nižší. Prodej formou internetu Pan 

Bundil zajišťuje na stránce: www.hrnce.cz, kde je uvedeno taktéž telefonní číslo. Objednávky 

jsou vyřizovány telefonicky od pondělí do neděle v době od 8 do 19 hod. 

Pan Bundil jako živnostník zaměstnává pouze jednoho zaměstnance na plný úvazek. 

Kromě toho občasně zaměstnává osobu na dohodu o pracovní činnosti. Sám podnikatel se na 

provozu prodejny účastní jen občasně, hlavně v době, kdy je prodejní špička, v době akční 

nabídky nebo v období očekávaní zvýšené poptávky, jako je předvánoční období a tak 

podobně. Jeho úloha v podniku však hlavně spočívá v zajišťování dodávek, v jednání 

s dodavateli, zajišťování zásilek zákazníkům, kteří si zboží objednají formou internetového 

obchodu. 

 Propagace  

Propagace obchodu Řeko, a nabízených výrobků funguje v několika formách. První 

z těchto forem propagace je pravidelná roznáška letáků zajišťovaná Poštou ČR. Tyto letáky 

jsou poskytovány prostřednictvím dodavatelů. Jedná se hlavně o velké a silné dodavatele jako 

Tescoma a podobně. 

Další formou jsou taktéž letáky. Tyto letáky si ovšem nechá podnikatel vytisknout 

sám. Jejich podstata spočívá v tom, že obsahují akční nabídky na určité druhy zboží či na 

různé druhy slev. Variabilitu výhod a slev si podnikatel určuje sám podle svého uvážení. 

Pan Bundil také využívá veřejné plochy určené k vylepování upoutávek, reklam a 

podobně. Tyto plochy patří městu Šternberk. Tenhle typ propagace je zajištěn smlouvou 

s městem Šternberk.  
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1 Poslání a cíle podniku 

4.1.1 Poslání podniku 

Od roku 1996, kdy byla firma založena, došlo ke značnému rozvoji podniku. Tento 

rozvoj se netýká pouze zvýšením tržeb či marže, ale také šířkou a hloubkou sortimentu. 

Posláním podniku je být úspěšnou firmou zaměřenou hlavně na potřeby a přání zákazníka. Ke 

každému zákazníkovi je tedy potřeba přistupovat zodpovědně a poskytovat mu prvotřídní a 

konkurenceschopné služby. 

4.1.2 Cíle podniku definované majitelem firmy dne 30.12.2009 

• Dosáhnout vedoucího postavení  prodejnosti kuchyňských potřeb ve městě 

Šternberk a podstatné části prodeje v celém olomouckém okrese. 

• Poskytovat zákazníkům prvotřídní servis založený na kvalifikovaném 

personálu, který by svými znalostmi a schopnostmi dokázal vyhovět i tomu 

nejnáročnějšímu zákazníkovi.  Cílem je tedy spokojený zákazník odcházející 

se zbožím nakoupeným v našem obchodě, který se bude v případě potřeby 

dalšího nákupu rád vracet k nám a nepůjde ke konkurenci. 

• Nabízet sortiment dostatečně široký a pestrý k poskytnutí výrobků pro všechny 

kuchyňské a domácí práce. Kromě toho je cílem poskytovat výrobky prvotřídní 

kvality jak české tak zahraniční výroby. Sortiment by měl ovšem poskytovat 

od každého typu výrobku několik úrovní kvality a cenové dostupnosti.  

• Sledovat nové trendy v oblasti kuchyňského vybavení a stále vzdělávat 

personál v oblasti nových a inovujících  výrobků.  

• Motivovat personál k stále lepším a spolehlivým výkonům, náležitě je 

ohodnotit za kvalitně provedenou práci. Cílem tedy je udržet schopné 

zaměstnance a poskytnout jim zasloužené ohodnocení a výhody. 
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• Snaha budování a stálé zlepšování kvality podnikatelských vztahů s dodavateli 

a odběrateli. 

• Inovovat  a neustále zlepšovat kvalitu, vzhled a přehlednost internetových 

stránek www.hrnce.cz, kterou podnikatel provozuje k nabídce zboží formou 

internetového obchodu. 

4.2 Interní analýza 

4.2.1 Organizační struktura 

Organizační struktura podniku je se dělí dle formy prodeje. Podnik je totiž rozdělený 

na prodej formou kamenného obchodu a prodej formou internetu. Internetový prodej zajišťuje 

výhradně majitel firmy. Ten přebírá objednávky ze své internetové stránky a stará se o včasné 

balení a odeslání objednaného zboží zákazníkům. Balení zboží provádí na adrese kamenného 

obchodu, kde se vedle místnosti prodejny nachází dostatečná místnost k přejímání zboží od 

dodavatelů a současně k balení zboží pro zákazníky internetového obchodu. 

Provoz kamenného obchodu zajišťuje manželka osoby podnikatele, a také 

zaměstnankyně zaměstnaná na plný pracovní úvazek. Otevírací doba je od  Po – Pá  od 9 – 17 

hod. V sobotu je pak otevřeno od 9 – 12 hod. Od pondělí do pátku v prodejně působí 

manželka podnikatele a zaměstnankyně. Manželka podnikatele působí nejen jako prodejce, 

ale také zajišťuje správný chod podniku a administrativu. V odpoledních hodinách, v době 

špičky zde pracuje také další zaměstnanec, studentka zaměstnaná na dohodu o pracovní 

činnosti. Pracovní doba této osoby je závislá na domluvě s majitelem. Dle potřeby pomáhá 

vykrývat období zvýšené návštěvnosti a také soboty. 

4.2.2 Personální činnost 

Vzhledem k tomu, že podnik není organizačně příliš velký, nejedná se z hlediska 

personální činnosti o velký problém. Na provozu podniku se podílí celkem čtyři lidi. Kromě 

podnikatele a jeho manželky působí v podniku také jedna prodavačka na plný pracovní poměr 

a jedna brigádnice. 
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4.2.2.1 Zaměstnanci 

Od roku 1996, kdy byl podnik založen, působí v podniku jak osoba podnikatele, tak i 

jeho manželka. Až do roku 2001, kdy prodejna změnila svou adresu, stačily na provoz 

obchodu pouze tyto dvě osoby. Jelikož nebyla prodejna tak velká jako nyní a ještě nebyl 

zaveden internetový prodej, byla práce jednodušší, pro dva lidi postačující.  

Zvyšování prodeje a rozšiřování sortimentu mělo za výsledek stěhování prodejny na 

novou adresu v roce 2001. Z důvodu toho, že nová prodejna byla o mnoho větší, stalo se 

nutností zaměstnat dalšího zaměstnance. Kvalifikace požadovaná podnikatelem byla 

zkušenost s prodejem podobného sortimentu po dobu minimálně dvou roků. Co se týče 

vzdělání, požadavek nebyl příliš přehnaný, stačil výuční list jakéhokoliv zaměření. Přijata 

byla prodavačka s pětiletou praxí v olomoucké pobočce obchodního domu OBI. Tato 

zaměstnankyně působí v podniku dodnes. Tím, že se do provozu zapojila další osoba, 

částečně se uvolnily ruce osobě podnikatele. Proto se rozhodl následovat trend moderní doby 

a zřídil si začátkem roku 2002 internetový obchod. Čím dál rostoucí zájem o nakupování 

prostřednictvím internetu zaměstnával pana podnikatele stále více, takže se nemohl věnovat 

dalším činnostem okolo podniku. Proto byla v roce 2008 přijata brigádnice na dohodu o 

pracovní činnosti. 

Cílem v oblasti personální činnosti je péče o zaměstnance, myslím tedy o osobu 

prodavačky zaměstnané na plný pracovní úvazek, ale i o brigádnici. Podnikatel se snaží co 

nejvíce vycházet vstříc zaměstnancům z hlediska dovolené a plánování směn. V oblasti péče o 

zaměstnance podnik zajišťuje školení ve spolupráci s velkými prominentními dodavateli jako 

je například Tescoma.  

Podnikatel má také zájem, aby zaměstnanci participovali na firemním zisku. Co se 

týče zaměstnankyně, ta je placena formou fixního platu, ke kterému se přičítá provize 

z dosaženého prodeje. Základní fixní plat je nastaven na dvanáct tisíc korun. Provize pak tvoří 

desetiprocentní podíl z marže, počítané z měsíčního prodeje výrobků prodaných přímo 

zaměstnancem. Brigádnice je pak placena od hodiny a to výší osmdesáti korun za hodinu. 

Provize z prodaných výrobků je u ní pak počítána stejným způsobem jako u stálé 

zaměstnankyně. Prodejna je vybavena systémem, ve kterém se každý prodejce zaregistruje a 

systém pak registruje všechny prodeje jednotlivých prodejců. 
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Zaměstnanci mají také možnost nákupu v obchodě za zvýhodněné ceny. V okamžiku, 

kdy by kterýkoliv zaměstnanec, jak zaměstnankyně, tak brigádnice, měla zájem o kterýkoliv 

výrobek, má možnost koupit si výrobek za zvýhodněnou cenu, smluvenou s majitelem. 

4.2.3 Poskytované služby 

Vzhledem k tomu, že předmětem podnikání je prodej kuchyňských a jiných domácích 

potřeb, můžeme služby poskytované tímto podnikem považovat jako služby uspokojující 

individuální potřeby. Pokud by jsme měli tyto služby zařadit podle klasifikace služeb 

ekonomů Foota a Hatta: patřilo by podnikání Pana Bundila do služeb kvartálních. 

Klasifikace služeb:  

KDO službu poskytuje:  

• místo produkce : nevýrobní,  

• způsob produkce : veřejný,  

• rozsah vztahů : sociální. 

KOMU je služba určena: 

• způsob uspokojení potřeb : věcný, 

• způsob úhrady : placený, 

• frekvence konzumace : příležitostní. 

CO se poskytuje: 

• vlastnosti služeb : obchodní, 

• užitný efekt služeb : komplementární, 

• charakter služeb : pro obyvatele. 
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Mezi služby které podnik poskytuje můžeme zařadit následující: 

• osobní prodej, 

• zásilkový prodej,  

• přehledné internetové stránky, 

• odborná pomoc při nákupu zboží, 

• množstevní slevy, 

• V.I.P. nákupní karty pro stálé zákazníky, 

• při nákupu nad deset tisíc zdarma doprava po Šternberku, 

• garance nejnižších cen ve městě Šternberk. 

4.2.4 Nákup a odbyt, marketing 

Nákup a odbyt 

O nákup zboží se stará pouze osoba podnikatele. S většinou dodavatelů má kladné a 

pozitivní vztahy. Dodávky jsou prováděné prostřednictvím závazných písemných či 

elektronických objednávek. Seznam dodavatelů je široký a někteří dodavatelé dodávají zboží 

od více značek, proto jsou některé dodávky častější než ostatní. Kromě objednávek zboží, se 

do prodejny objednává také materiál k balení zboží pro dodávání zboží zákazníkům 

internetového obchodu. 

Odbyt je provozován dvojí formou a to jak formou kamenného obchodu, kde si 

zákazník může zboží prohlédnout, případně vyzkoušet a pak také zakoupit. Druhou formou 

odbytu je forma internetového obchodu, kde si zákazník objedná požadované zboží a to mu je 

posléze zasláno prostřednictvím služeb České pošty na dobírku kamkoliv na území české 

republiky. V současné době je tato forma odbytu čím dál více aktuální. Důležitým faktorem 

tohoto jevu je bezpochyby cena. Ta bývá ve většině případů nižší než cena stejného výrobku 

v kamenném obchodě.  



36 

Marketing 

Co se týče marketingové strategie, důležitou věcí je bezesporu reklama prodejny, která 

má zajistit větší návštěvnost a oblíbenost obchodu. Tato reklama je prováděna několika 

způsoby prostřednictvím několika forem. 

Formy reklamy: 

• Letáky zaslané přímo dodavateli jako podpůrný prodejní materiál, tyto letáky 

jsou jak roznášeny po městě Šternberk prostřednictvím České pošty, tak jsou 

také k dispozici přímo v prodejně. 

• Letáky vyrobené na zakázku podnikatele, které vychází pravidelně jednou za 

čtrnáct dní a obsahují zboží, které je v akci, tedy prodávané dočasně za 

zvýhodněnou cenu.  

• Reklama v měsíčníku Šternberské listy. 

• Plakáty s vybraným sortimentem obchodu Řeko, které jsou pravidelně 

vylepované na reklamních plochách města Šternberk. 

•  Reklamní atrakce provozované ve spolupráci s firmou Tescoma formou 

skákacího hradu a podobných atrakcí. Tyto akce se provozují přibližně dvakrát 

za letní sezónu v závislosti na domluvě se zastoupením firmy Tescoma. 

• Reklamní billboard umístěný na Olomoucké ulici ve Šternberku, na domě 

patřícím majiteli firmy. 
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4.2.4.1 Propagace 

Dříve jsem již zmínil formy placené prezentace, které využívá podnikatel pan Bundil 

k zvýšení návštěvnosti prodejny  a internetových stránek. Podpora prodeje však zahrnuje také 

další motivační nástroje sloužící k stimulování rychlejších nebo větších nákupů. Prodejní 

propagace tedy zahrnuje také spotřebitelskou propagaci. Tato propagace je v podniku 

prováděna několika způsoby. Těmito způsoby jsou například předváděcí akce. Akce se konají 

zhruba jednou za dva měsíce. Jde o předvádění výrobků určité značky, která se spolu 

s majitelem obchodu podílí na organizaci takovéto akce.   

Dalším prvkem spotřebitelské propagace jsou poukázky do obchodu Řeko, které 

dostává ten zákazník, který si zakoupí zboží v hodnotě nad pět tisíc korun. Hodnota této 

poukázky je dvě sta korun na příští nákup. V případě, že by zákazník utratil za nákup přes 

deset tisíc, dostal by poukázku na příští nákup v hodnotě pět set korun. Kromě toho byla 

vypsána soutěž, která platí nepřetržitě od prvního ledna 2009. V této soutěži dostane každý 

tisící zákazník poukázku v hodnotě dvě sta korun zdarma.  

4.2.4.2 Distribuce 

Firma působící jako prodejna zaujímá v distribučním řetězci místo úplně na konci. Od 

výroby zboží pokračuje dále distribučním kanálem přes přepravní firmy, skladovací firmy a 

podobně až se dostává do maloobchodů. Jedním z těchto maloobchodů je prodejna Řeko. 

Většina výrobků, které firma nabízí je distribuována z ciziny, konkrétně z Francie a 

z Německa. Jedná se hlavně o značky Tescoma, Tefal, Victorinox či Zwillig.  

4.2.4.3 Cena 

Co se týče cenové politiky, jsou ceny řízeny ve dvou rovinách a to jak ceny výrobků 

prodávaných v kamenném obchodě, tak ceny výrobků na internetovém obchodu. Neexistuje 

univerzální cenový rozdíl mezi oběma typy prodeje. Prostřednictvím internetového prodeje 

lze koupit výrobky levnější maximálně o patnáct procent. Některé výrobky jsou ovšem stejně 

drahé jak na internetu tak v prodejně.  

Ceny jsou také upravovány podle cen zkoumaných u konkurence ve Šternberku a 

blízkém okolí. Ceny jsou zkoumány zpravidla jednou za měsíc osobou podnikatele. Cílem je 
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udržet pokud možno nejnižší ceny na lokálním trhu a zároveň  si cenu udržet na takové 

úrovni, aby bylo dosaženo dostatečné marže. Marže je u každého typu zboží jiná, proto se 

zboží dělí do několika skupin, přičemž pro každou skupinu platí jiná pravidla co se týče 

pohybu cen. U skupiny výrobků s nejmenší marží by se neměla dostat cena níže než na 

úroveň s marží pod pět procent. 

4.3 Externí analýza 

4.3.1 Analýza vnějších vlivů z makroprostředí 

Jednou ze základních metod analyzování vnějšího okolí a hrozeb, které podniku hrozí 

z vnějšího okolí je  PEST analýza.  

Tato analýza se soustředí jak na současný pohled vnějšího okolí obce či kraje, tak dává 

velký důraz na možný budoucí vývoj vnějšího okolí. Tenhle pohled je potom pro podnik 

důležitý z hlediska rychlé reakce a změny okolí. Vnější okolí se dělí podle klíče PEST do čtyř 

následujících kategorií: 

Politické a legislativní faktory  

Ekonomické faktory 

Sociálně kulturní faktory 

Technologické faktory  

Politické a legislativní faktory 

Legislativa 

Tak jako každý podnikatelský subjekt i firma Pavel Bundil podléhá legislativě České 

republiky. Podnikatelskou činnost upravuje Obchodní zákoník a jeho další ustanovení. Tento 

zákoník i další ustanovení podnik respektuje a řídí se jimi. Účetní závěrka probíhá v souladu 

s českými účetními standardy, tedy podle zákona o účetnictví  563/1991 Sb.  
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Na květen 2010 jsou naplánovány volby do Poslanecké sněmovny, komunální volby a 

senátní volby. Pro majitele firmy, jakožto podnikatele by nejpříznivější výsledek bylo 

vítězství politické strany, která podporuje podnikatelské prostředí. Není jisté, zda se sám 

majitel rozhodne svým hlasem podpořit nejsilnější stranu, která svým volebním programem 

proklamuje podporu živnostníkům, určitě si však bude přát, aby se tato strana dostala ke 

kormidlu politického dění v ČR. 

Daňová politika 

Aktuální problém pro rok 2010 je daňová reforma. Poradním orgánem je  

Hospodářské komory. Hlavním úkolem Daňové skupiny Hospodářské komory České 

republiky je prosazovat požadavky při úpravách právního řádu a daňového systému, jejichž 

cílem je, aby úpravy zajistily základní  podmínky podporující růst. V současné době daňová 

skupina aktivně připomínkuje nejen aktuální daňovou legislativu, ale i připravovanou reformu 

daňového systému 2010, která významně ovlivní celé podnikatelské prostředí. Hospodářská 

komora České republiky, jako zástupce podnikatelské veřejnosti, prostřednictvím své daňové 

skupiny aktivně připomínkuje návrh této nové právní normy. 

Připravovaná reforma bude mít zásadní vliv na podnikatelské prostředí a v neposlední 

řadě na strukturu a výši veřejných rozpočtů. Návrh počítá se zrušení daně dědické a darovací 

a tyto příjmy zdaňovat prostřednictvím daně z příjmů. Dále také plánuje zrušit institut „super 

hrubé mzdy“ a navrhuje zjednodušení systému výběru daní a pojistného. Návrh přináší, 

kromě jednoho místa výběru, také jednu daň, která zahrnuje sociální a případně i zdravotní 

pojištění, což Hospodářské komora České republiky a její daňová skupina nepovažuje za 

nejvhodnější řešení. Pro Sociální a zdravotní pojištění existují stropy maximálních odvodů, 

což u daní není. Pokud by se od určitého příjmu díky těmto stropům snižovala celá daň, pak 

by docházelo k degresivnímu zdanění. 

Stabilita koruny 

Na stabilitu koruny má bezesporu vliv stabilita vlády. Se stabilitou vlády stoupá a padá 

kurz koruny. Politická nestabilita však není faktorem s největším vlivem na stabilitu měny, ale 

svůj podíl rozhodně má. V roce 2009 jsme zaregistrovali několik politických výkyvů, z nichž 

největší vliv na změnu kurzu měl pád vlády. Bezprostředně po této situaci oslabila koruna k 
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euro o padesát haléřů. Ovšem během několika dní však posílila téměř o korunu a dočasná 

vláda úředníků byla tak paradoxně považována za lepší hospodáře. 

 S výkyvy české měny je samozřejmě spojena také ekonomická situace v ČR. Největší 

vliv má vývoj HDP, obchodní bilance, nezaměstnanost a inflace. Reakce měny na tyto faktory 

však nejsou tak znatelné jako je tomu například v případě výkyvů globálních trhů, viz. [25]. 

Ekonomové čekají návrat k rostoucímu trendu. Kurz koruny se však bude opět silně 

hýbat, měl by posilovat proti euru i americkému dolaru. Tak vidí ekonomové českou korunu v 

příštím roce. Z průzkumu agentury Bloomberg mezi dvacítkou významných bankovních 

domů vyplývá, že kurz české měny by se měl postupně do konce příštího roku dostat někam k 

hodnotám 24,60 Kč za euro, viz. [21]. 

V následujícím grafu je znázorněn vývoj kurzu koruny k euro. 

Schéma 4.3.1.1 

 

Pro podnik Řeko je kurz koruny důležitý z hlediska dodavatelů. Většina z výrobků 

nabízených v obchodě je vyráběno v zemích EU, kde se platí eurem. Náklady na výrobu 

těchto výrobků jsou tedy taktéž prováděna v euru. Od těchto nákladů se poté odvozuje cena, 

kterou výrobce požaduje. Bude-li koruna nadále posilovat vůči euru, stane se tak výrobek pro 

české odběratele levnější!  
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Ekonomické faktory 

Ekonomika je velmi důležitým faktorem pro podnikání malých a středních firem. 

S růstem či poklesem ekonomiky rostou a klesají hrozby podniku. V minulém roce naplno 

vypukla ekonomická krize, která se dotkla také české republiky. Následkem krize je zvyšující 

se nezaměstnanost. Ta dosáhla v olomouckém kraji na konci března 2010 až na necelých 

třináct procent, což znamená zvýšení téměř o tři procenta za poslední rok. Lidé nezaměstnaní 

nemají dostatečné množství prostředků na nakupování přebytečného zboží, a taktéž většina 

zaměstnaných má pod hrozbou ztráty zaměstnání strach utrácet. Tento trend má za výsledek 

snížené tržby většiny obchodníků. Ani pan Bundil jako majitel firmy není výjimkou. Podle 

svého vyjádření klesly tržby obchodu Řeko za rok 2009 o zhruba dvacet procent oproti roku 

2008.  

HDP 

Ekonomická krize se však podepsala na poklesu HDP více než dostatečně. Přechod 

z roku 2007 na 2008 znamenal prudký pokles až na 3,5 procent. Na konci roku už byl růst 

HDP zaznamenán na 0,4 procent. Rok 2009 už byl celý poznamenán zápornými čísly v růstu, 

přičemž nejhorší údaj byl zaznamenán ve druhém kvartále roku  2009, to byl růst dokonce -

4,7 procent. [22] 

Druhý kvartál minulého roku znamenal tedy nejnižší extrém, ve třetím a čtvrtém 

kvartále již ukazatel HDP doznal zlepšení. Na konci roku 2009 byl růst HDP na -3,1 

procentech. 

Člen bankovní rady České národní banky Vladimír Tomšík předpokládá, že český 

hrubý domácí produkt by v roce 2010 mohl růst tempem zhruba kolem jednoho procenta a v 

polovině příštího roku by mohla mírně klesnout nezaměstnanost. Podle šéfa Českomoravské 

konfederace odborových svazů Milana Štěcha se však ekonomika spíše propadne. [22] 

Optimismus pramení podle Tomšíka především z toho, že roste vývoz v Německu, ale 

i proto, že v Evropě se již čeká růst úrokových sazeb. Soudí však, že kdyby se oživení v 

Německu nepotvrdilo, mohl by se i český HDP znovu propadnout a nezaměstnanost ještě 

zvýšit. Podle Tomšíka by prognóza pro letošní rok měla být kolem mínus čtyř procent. Ale 
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příští už můžeme čekat růst kolem jednoho procenta. Ministerstvo financí počítá jen s růstem 

o 0,3 procenta a Česká národní banka v srpnu předpověděla v příštím roce růst HDP o 0,7 

procenta. Podle odborové analýzy, o níž hovořil šéf Českomoravské konfederace odborových 

svazů Milan Štěch, česká ekonomika příští rok neporoste a odbory nevylučují propad HDP o 

dvě procenta. [22] 

Míra Inflace 

Míra inflace je vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 

a vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za dvanáct posledních měsíců proti 

průměru dvanácti předchozích měsíců.  Úroveň inflace se bere v úvahu zejména při 

propočtech reálných mezd, důchodů a podobně. V následujícím grafu je znázorněn vývoj 

inflace od roku 1994 do roku 2009. 

Schéma 4.3.1.2 
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Zdroj [20] : www.finance.cz  

 

Míra nezaměstnanosti 

Při měření nezaměstnanosti je nutné si obyvatele rozdělit do dvou skupin. První z nich 

budou tvořit zaměstnaní, kteří vykonávají jakoukoliv placenou práci a druhou nezaměstnaní, 
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kteří nejsou zaměstnaní, ale práci aktivně hledají. Míru nezaměstnanosti vypočítáme pomocí 

vzorce, kde v čitateli je počet nezaměstnaných a ve jmenovateli pracovní síla. 

Počet nezaměstnaných a tím i míra nezaměstnanosti měla  od přelomu tisíciletí až do 

konce roku 2008 spíše klesající tendenci, tedy přesně opačnou než jak tomu bylo v posledním 

desetiletí minulého století. Požadavky ekonomiky po určitých skupinách povolání, a nejde jen 

o vysokoškoláky, ale třeba také o pracovníky v průmyslové výrobě či dopravě, není pracovní 

trh schopen v potřebné míře uspokojit. A právě to, že na trhu určité profese chybí, a že firmy 

mají potřebu stále nových zaměstnanců je vidět i na statistikách. Zatímco v říjnu roku 2008 

byla míra nezaměstnanosti na úrovni 5,2 procent, což představuje 311 705 nezaměstnaných, 

v březnu letošního roku byla míra nezaměstnanosti na úrovni 9,7 procent, to znamená 572 824 

lidí bez zaměstnání. Vidíme tedy, že za patnáct měsíců se míra nezaměstnanosti téměř 

zdvojnásobila. Přehled nezaměstnanosti je znázorněn v následujícím grafu poskytnutém ze 

serveru www.patria.cz dne 9.4.2010. V grafu je znázorněna černá  křivka popisující pohyb 

míry nezaměstnanosti od ledna 2004 do prosince 2009. Dále pokračuje křivka v zelené barvě, 

která popisuje předpověď míry inflace do prosince 2012. [22] 

Schéma 4.3.1.3 

 

Pro firmu Pana Bundila je rozhodující  ukazatel nezaměstnanosti v regionu svého 

působiště, tedy v Olomouckém kraji. Podle údajů známých k poslednímu dni roku 2009 byla 

míra nezaměstnanosti v olomouckém kraji 12,19 procent, což je v rámci české republiky 
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nadprůměrný údaj. V místě prodejny, ve městě Šternberk je míra nezaměstnanosti ještě vyšší 

a sice rovných 14 procent. V metropoli kraje, ve městě Olomouci se míra nezaměstnanosti 

drží na 9,64 procentech. Vůbec nejvyšší míra nezaměstnanosti je však ve městě Uničov, které 

se nachází zhruba patnáct kilometrů od Šternberka, a sice 20,71 procent.  

Olomoucký kraj se celkově řadí mezi nejvíce postižené nezaměstnaností. Vyšší míra 

nezaměstnanosti je pouze v Ústeckém kraji, a sice 13,61 procent. 

Nezaměstnanost je tedy na velmi vysoké úrovni. Pro případ potřeby další pracovní síly 

ve firmě by v současnosti pravděpodobně nebyla nouze o zaměstnance. Tím, že je ale velké 

procento obyvatel bez zaměstnání, klesá ochota utrácet peníze za kuchyňské a ostatní 

výrobky, které nabízí obchod Řeko. 

Sociálně kulturní faktory  

Česká republika měla k 1. lednu 2010 přesně 10 467 542 obyvatel. V posledních 

letech výrazně stoupá počet narozených dětí, jelikož rodí ženy z tzv. silných ročníků poloviny 

70. let a začátku let 80. Během roku 2009 došlo ke zvýšení počtu obyvatel České republiky o 

39 300. Podle údajů statistického úřadu se minulý rok narodilo 118,3 tisíc dětí, což je 

o 1,2 tisíce méně než v předchozím roce. Současná vlna zvýšené porodnosti tak zřejmě 

dosáhla svého vrcholu v roce 2008. Na druhé straně zemřelo 107,4 tisíce osob, což bylo 

2,5 tisíce více než v roce 2008. 

Demografická skladba obyvatelstva je pro podnik Řeko důležitá z hlediska 

zákaznických skupin. Sortiment obchodu se speciálně  soustředí na zařízení kuchyně. To 

znamená,že sortiment obchodu Řeko nabízí  nádobí, různé kuchyňské pomůcky, zařízení pro 

domácnost jako je například konstrukce na sušení prádla, nádoby na pěstování květin a 

podobně. Nejdůležitější skupinou zákazníků jsou podle podnikatele mladí lidé zhruba do 30 

let. Zvláště zajímaví jsou zákazníci, kteří si vybavují domácnost. Skupina zákazníků od 30 do 

55 let se na prodeji nepodílí tak velkým dílem jako mladší generace, přesto jde  však o 

důležitou skupinu lidí.  

V období posledních dvou let se častými návštěvníky stali lidé starší 55 let, zvláště 

také důchodci. Tito lidé si většinou koupí nepříliš drahé zboží, přesto se naučili do obchodu 
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Řeko chodit a nakupovat výrobky, které uspokojí jejich potřeby a koníčky jako třeba 

zahrádkaření.  

Regionální rozvrstvení obyvatelstva  

V okrese Olomouc, který má rozlohu 1620 km2 žije 228 831. V hanácké metropoli, ve 

městě Olomouci žije nejvíce obyvatel, přesně 102 000. Olomouc je vzdálena od Šternberka 15 

kilometrů. Cesta do Olomouce tedy není příliš dlouhá. V okruhu dvaceti kilometrů od města 

Šternberk se nachází města Uničov, kde žije zhruba dvanáct tisíc obyvatel. Dalším městem je 

Litovel s deseti tisíci obyvateli. V přilehlých obcích žije asi dalších dvacet tisíc obyvatel. 

Vzhledem k tomu, že prodeje vlivem krize stále přetrvávající krize poměrně klesly, 

nemá majitel firmy potřebu poptávat další pracovní sílu. Navíc se prodejnost stále více 

přesouvá na internetový obchod, který zajišťuje sám podnikatel  a zatím na balení zboží 

dostatečně stačí. I přes přetrvávající krizi lze očekávat, že v budoucnu bude zájem o zboží 

obchodu Řeko stoupat. Zvláště pokud se jedná o již zmíněný internetový obchod. Pokud se 

prognózy potvrdí a prodeje opravdu vzrostou, bude třeba řešit jiný problém, a sice prostory 

pro balení zboží. Tyto prostory jsou na stejném místě jako prodejna, aby bylo snadné 

manipulovat se zbožím mezi skladem ( již zmíněné prostory pro balení zboží) a prodejnou.  

Technologické faktory  

Co se týče technologických novinek, těch se v oblasti kuchyňských potřeb a dalších 

domácích pomůcek neobjevuje mnoho. A když už nějaká značka vyprodukuje nějakou 

novinku, poskytne maloobchodníkům podpůrný materiál k prodeji. Pokud se jedná o výrazný 

výrobek, nabízí jednotlivý výrobci odborná školení. 

 Více technologických faktorů můžeme registrovat v oblasti provozování prodejny. 

Jako příklad můžeme uvést třeba případné zabezpečení výrobků pomocí elektronických kódů, 

které majitel zvažuje nakoupit. Technologické inovace mohou ovlivnit i nakupování. V dnešní 

době dochází k rychlému rozvoji mobilních zařízení, pomocí nichž se může zákazník připojit 

na internet a tím pádem i na kterýkoliv internetový obchod.  
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4.3.2 Analýza vnějších vlivů z mikroprostředí 

4.3.2.1 Porterova analýza pěti konkuren čních sil 

1)   Intenzita soupeření mezi stávajícími konkurenty 

Ve městě Šternberku a blízkém okolí jsou tři prodejny poskytující stejný sortiment 

jako prodejna pana Bundila, tedy kuchyňské potřeby, doplňky pro zahrádkaření a ostatní 

plastové výrobky. Kromě těchto speciálně zaměřených prodejen v blízkém okolí mezi 

konkurenty počítáme také potravinové řetězce, které okrajově poskytují také některé 

kuchyňské výrobky, nádoby, keramiku apod.  

Hlavní konkurenti   

Vopa – Shop 

Tato firma působí na trhu se zbožím několika odvětví. Jedno z těchto odvětví je také 

nářadí pro různé koníčky jako zahradnictví a mimo to nabízí také určité kuchyňské potřeby. I 

když sortiment tohoto obchodu není tak široký jako v obchodě Řeko, musíme tohoto 

konkurenta brát vážně. Prodejna této firmy se nalézá navíc nedaleko od prodejny Řeko. 

Kromě toho firma provozuje také internetový obchod. V oblasti internetového obchodu se 

ovšem dá soupeřit pouze kvalitou internetového portálu a kvalitní reklamou.  

Doma – R 

Tato firma je daleko větší než výše popsaný konkurent. V olomouckém okrese má tato 

firma několik obchodů. Mezi největší patří dvě pobočky v Olomouci. Doma – R je obchod 

specializovaný na kuchyňské potřeby, který funguje od roku 1999. Sortiment této firmy se 

zaměřuje hlavně na nádoby a to ze všech materiálů. Kvalita těchto nabízených výrobků je 

prvotřídní a značky renomované. Jedna z prodejen v Olomouci je specializovaná na prodej 

luxusního skla a porcelánu. Prodejna je umístěna v centru Olomouce na Dolním náměstí. Ve 

druhé prodejně, která se nalézá také v centru města, prodává firma běžné kuchyňské potřeby. 

Tato prodejna byla v roce 2004 přestavěna a bylo v ní vytvořeno vlastní oddělení značky 

Tescoma. 
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Motor -  Štěpánov  

Firma motor Štěpánov působí, jak už název napovídá, v obci Štěpánov. Tato vesnice 

má kolem čtyř tisíc obyvatel a je vzdálena od města Šternberk deset kilometrů. Firma nabízí 

sortiment kuchyňských potřeb jako nerezového nádobí a dalších domácích potřeb. Zastoupeny 

jsou všechny známé značky jako Tescoma, Fagor, Fischer a další. 

Zajímavostí je, že tento obchod nabízí zboží nejen první jakosti, ale i druhé jakosti, 

které nabízí se slevou až 70 procent. Tento faktor může být zvláště v době krize velmi 

podstatný. 

    2)   Ohrožení ze vstupu potenciálních konkurentů 

Co se týče nově vstupujících konkurentů, kteří by provozovali svou živnost formou 

kamenného obchodu ve městě Šternberk, je tato varianta nepravděpodobná. Daleko 

pravděpodobnější je, že si potenciální konkurent otevře svůj obchod v Olomouci. Pro obchod 

Řeko je však daleko důležitější prostředí města Šternberk. Úplně jiná situace je okolo 

konkurence v oblasti internetového prodeje. Čím dál více totiž přibývá podnikatelů, kteří 

provozují prodej pouze internetového obchodu. Takový konkurent může konkurovat i 

z opačného konce české republiky. Nejdůležitější je tedy vážit si svých zákazníků, kteří jsou 

zvyklí nakupovat na internetovém obchodu firmy pana Bundila. Ten svým prominentním 

zákazníkům nabízí někdy i smluvní ceny. 

3) Tlak ze strany odběratelů 

Vzhledem k tomu, že obchod Řeko funguje ve Šternberku již od roku 1996, je jakýmsi 

způsobem všeobecně známý mezi místními lidmi. Za tu dobu se už někteří zákazníci naučili 

pravidelně navštěvovat tento obchod. Když potřebují nějaký doplněk, nechodí už do jiných 

obchodů a cíleně navštíví Řeko. Aby si podnikatel tyto zákazníky udržel, nabízí jim 

množstevní slevy, zákaznické karty a podobně. Úzká skupina lidí obchod navštěvuje obchod 

aniž by měla nutnost koupit nějaké zboží. Co se týče vyjednávání o ceně výrobků, jde o 

jednoduchý průběh. Pokud zákazník požaduje cenu nižší, může mu jí dostát. Ale to za 

předpokladu, že konkurence nabízí stejný výrobek za cenu nižší. 
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4) Tlak ze strany dodavatelů 

Za čtrnáct let provozu prodejny si podnikatel s mnoha dodavateli vytvořil velice 

seriózní obchodní vztah. V současnosti probíhá spolupráce asi se šedesáti dodavateli. Ne se 

všemi ovšem spolupracuje pravidelně. Pouze pár dodavatelů poskytuje dodávky se železnou 

pravidelností. Mezi tyto dodavatele patří například Tefal a Tescoma. Hlavním bodem 

vyjednávání je samozřejmě dohoda o nákupních cenách. Nejvíce a nejčastěji se jedná právě 

s těmito velkými dodavateli. Spolupráce totiž trvá dlouhou dobu, ve velkém množství a v 

častých intervalech. Sleva ať už třeba o jediné procento znamená  při velkých dodávkách 

podstatnou finanční částku.  

K cenovému vyjednávání a smlouvání používá majitel různé praktiky. V některých 

případech se dá použít argument náhrady výrobků za výrobky substituční, je – li ta možnost 

reálná. Většinou ovšem dopadne dohoda pozitivně a není potřeba obracet se na jiného 

dodavatele. Kromě dodavatelů zboží musíme brát v úvahu také dodavatele, který dodává 

zboží zákazníkům, což je Česká pošta. S tímto podnikem má podnikatel uzavřenou smlouvu o 

dopravě balíků. Podle jeho vlastního vyjádření je se službami spokojený po všech stránkách. 

5) Hrozby substitučních výrobků 

Vzhledem k tomu, že sortiment obchodu Řeko je tak široký a bohatý, je velmi obtížné 

nalézt substitut kuchyňského vybavení, domácích doplňků, doplňků pro zahradu a podobně, 

které by nenabízel obchod Řeko. Uspokojen by tedy měl být každý zákazník. 

Co se týče kuchyňských výrobků jako pánví, nerezových hrnců, nádob, kuchyňských 

pomůcek  a podobně, existence substitutu není lehké najít. Nádobí se pro účely vaření dá 

těžko něčím nahradit. Pakliže někdo nechce utrácet za nerezové nádobí, může si koupit 

klasické nádobí smaltované, které se objevují pouze minimálně, ovšem v prodejně Řeko 

nabízeno je. Problémem mohou být stále se rozšiřující tržnice a jiná prodejní místa, která jsou 

občas provozována na hraně zákona. V sortimentu těchto prodejních míst se začalo objevovat 

také  kuchyňské zboží. Nejedná se ovšem o výrobky značkové, takové jako nabízí prodejna 

Řeko, nýbrž o zboží neznámé značky a neznámého původu. Zvláště v období krize však může 

prodejnost tohoto zboží rapidně vzrůstat na úkor zboží kvalitního, které je pro lidi moc drahé.    
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4.4 Finanční analýza 

4.4.1 Hodnocení finančního zdraví 

Zdrojem pro hodnocení finančního zdraví firmy Řeko je rozvaha, výkaz zisků a ztrát a 

výkaz cash flow v období 2007 – 2009. Na přání podnikatele jsou hodnoty použité pro 

výpočty jednotlivých ukazatelů pozměněné  a neodpovídají skutečnosti.  

Vypočtené hodnoty jednotlivých ukazatelů finančního zdraví jsou obsaženy 

v přílohách diplomové práce. V následující tabulce můžeme vidět přehled vypočítaných 

hodnot rentability vlastního a celkového kapitálu. 

Ukazatele Rentability: 

Tabulka [4.4.1] 

  2007 2008 2009 

Rentabilita vlastního kapitálu 
ROE (%) 36,57 33,11 25,57 

Rentabilita celkového kapitálu 
ROA (%) 18,53 17,11 13,21 

 

Hodnocení rentability vykazuje postupný pokles v roce 2008 oproti roku 2007, což 

bylo způsobeno mírným poklesem poptávky po kuchyňských potřebách a ostatních domácích 

pomůcek. Snížení rentability vlastního kapitálu bylo 3,46 procent, rentabilita celkového 

kapitálu se pak snížila o 1,42 procent. Tento meziroční pokles nebyl ještě tak výrazný jako 

v roce 2009, to došlo ke snížení ukazatele ROE o 7,54 procent a ukazatel ROA o 3,9 procent. 

Tento prudký pokles byl vyvolaný ekonomickou krizí, v níž zákazníci nemají takovou ochotu 

utrácet tolik peněz jako v předchozích letech. Ukazatele ROE i ROA byly však i v roce 2009 

stále kladné, což je pro podnik velmi důležité. 
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Ukazatelé likvidity: 

V následující tabulce jsou znázorněny výsledky výpočtů ukazatelů likvidity, a to  

likvidity běžné, pohotové a  provozní pohotové. 

Tabulka [4.4.2] 

  2007 2008 2009 

Běžná likvidita 2,36 1,91 1,58 

Pohotová likvidita 1,58 1,24 0,91 

Provozní pohotová likvidita 0,69  0,56 0,48 

 

Rok 2007 byl z hlediska likvidity úspěšný. Běžná likvidita by se měla pohybovat mezi 

hodnotami 1,6 – 2,5. Pohotová likvidita je 1,58,což je dokonce nad optimální výší, která se 

udává mezi 1 – 1,5. Provozní pohotová likvidita byla vypočítána 0,69. Tento údaj odpovídá 

pásmu optimálních hodnot mezi 0,5 – 0,7. Rok 2008 již nebyl tak úspěšný. I přesto se jak 

běžná, tak pohotová a provozní pohotová likvidita udržely v optimální výši. V roce již nastaly 

problémy s likviditou. Běžná likvidita byla 1,58 a zůstala těsně pod pásmem optimální výše. 

Pohotová likvidita se taktéž na optimální výši nad 1 nedostala, výsledek byl 0,91. Těsně pod 

hranicí optima byla i provozní pohotová likvidita, která byla spočítána 0,48. 

Hodnoty ukazatelů likvidity prvních dvou let, zvláště pak roku 2007, vykazují 

jednoznačnou schopnost podniku přeměnit majetek na peníze. Rok 2009 znamenal pokles této 

schopnosti. Tento pokles byl zapříčiněn hlavně snižujícími se tržbami, což mělo za následek 

snížení zisku. Snížený zisk se poté negativně podepsal na likviditě. 
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Ukazatele aktivity: 

Tabulka [4.4.3] 

  2007 2008 2009 

Obrat zásob 38,9677 31,04103 24,15814 

Obrat celkových aktiv 3,2717904 2,571269 21,19664 

 

Ukazatel obrat zásob nám říká, že se  zásoby přemění v ostatní formy oběžného 

majetku až po prodej asi 39krát v roce 2007, 31krát v roce 2008 a 24krát v roce 2009. Díky  

ukazateli obratu zásob můžeme určit dobu obratu zásob. Tu určíme právě tak, že 360 dělíme 

tímto ukazatelem. 

Hodnota aktiv se v roce 2007 promítla do celkových tržeb asi 3krát, v roce 2008 

2,5krát a v roce 2009 2krát. 

Index Bonity: 

V následující tabulce jsou znázorněny hodnoty indexů bonity za roky 2007 až 2009.  

Tabulka [4.4.4] 

  2007 2008 2009 

Index Bonity 2,83 2,66 1,33 

 

Firma vykazuje vysoké hodnoty indexu IB, což znamená velice solventní podnik. 

Vzhledem k tomu, že hodnoty indexu IB v letech 2007 a 2008 jsou o mnoho vyšší než v roce 

2009, je potřeba tuto situaci nepodceňovat a dát si pozor na finanční stabilitu. 
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Podle tabulky pro hodnocení firmy dle indexu IB firma v roce 2007 a 2008 vykazuje 

velmi dobré výsledky s hodnotou nad 2, což znamená velmi dobrou společnost. V roce 2009 

se toto hodnocení zhoršilo o jeden stupeň a zaujímá postavení středně dobré společnosti. 

4.5 Ostatní metody 

4.5.1 Paretova analýza 

Sortiment obchodu Řeko poskytuje mnoho typů kuchyňských a dalších domácích 

výrobků. Mezi dodavatele těchto výrobků patří mnoho výrobců mnoha značek. Je jasné, že 

nejsou všechny značky prodávané stejně často a ve stejné intenzitě. Pro vyjádření podílů 

jednotlivých značek na tržbách použiji Paretovu analýzu. Tato analýza by v tomto případě 

měla určit dvacet procent značek, které se podílí na tržbách podílem osmdesáti procent. 

Analýza je v této práci zaměřena na množství prodeje, čili množství peněz utržených za 

prodej výrobků každé značky. Každé zboží je ovšem prodáváno s jinou marží. Rozdíly 

výrobků v marži jsou ale rozličné, a to nejen mezi jednotlivými značkami, ale i mezi výrobky 

v rámci stejné značky. Proto byla Paretova analýza vypracována pouze na základě prodejnosti 

jednotlivých značek. Průzkum prodejnosti provedl sám majitel firmy za rok 2009. 

Tabulka 4.5.1.1 

Značka Procento prodeje 

Tescoma 27 

Tefal 21 

Ballarini 9 

Fiskars 5 

Plastimex 13 

Lifeheit 4 

Zwilling 3 

Baf 10 

Kolimax 3 

Victorinox 3 

Ostatní 2 
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Z tabulky vidíme, že se nejvíce prodávají značky Tescoma a Tefal. Pro lepší přehled si 

podíly jednotlivých značek zobrazíme v grafu. 

Schéma 4.5.1.2 
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Z této tabulky teď určím značky, jejichž kumulovaný podíl na prodeji je osmdesát 

procent. Sečteme – li podíly u pěti nejvíce zastoupených značek na prodeji dostaneme přesně 

osmdesát procent. V následujícím grafu si těchto pět značek ukážeme. 

Schéma 4.5.1.3 
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Podle Pareta se tady dvacet procent značek podílí na osmdesáti procentech prodeje 

obchodu. Jak jsme zjistili, tak zhruba osmdesát procent prodeje pokrývá pět značek. Aby tedy 

Paretovo pravidlo v tomto případě úplně platilo, muselo by na prodeji být zastoupeno 25 

značek. V tabulce jsem uvedl deset nejprodávanějších značek a tříprocentní podíl zbylých 

značek. Dohromady je však v obchodě prodáváno zboží celkem 30 značek. Paretovo pravidlo 

ovšem téměř nikdy neplatí úplně přesně. Přesně se v tomto případě na osmdesáti procentech 

tržeb podílí ne dvacet, ale necelých sedmnáct procent značek. Tento výsledek jsem dostal 

z následujícího výpočtu.  

Procentuální zastoupení pěti nejprodávanějších značek   =  
%6666,16100

30

5 =x
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4.6 SWOT analýza 

4.6.1 Silné stránky 

• zavedené jméno, 

• bohatý sortiment výrobků, 

• výhodné umístění prodejny, 

• internetový obchod, 

• možnost platby platební kartou, 

• při nákupu nad deset tisíc korun doprava po Šternberku zdarma, 

• dlouhodobá stabilita, 

• dobrá reklama. 

 

4.6.2 Slabé stránky 

• občasné krádeže v obchodě, 

• malé a těsné prostory v prodejně, 

• občasné pozdní dodávky zboží, 

• nejistá budoucnost v období ekonomické krize. 

 

4.6.3 Příležitosti 

• rozšíření prodejny, 
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• zdokonalená propagace, 

• splátkový prodej, 

• lepší reklama, 

• otevření další prodejny, 

• rozšíření nabízených služeb. 

 

4.6.4 Ohrožení 

• vstup nové konkurence na trh, 

• zhoršení vztahů s dodavateli, 

• snížená kupní síla obyvatel, 

• legislativní změny, 

• zhoršení hodnot ukazatelů finanční analýzy. 

 

Hrozbou by mohl být vstup nové konkurence na lokální trh. Zvláště pokud by se 

jednalo o silnou konkurenci v podobě velkého obchodního domu zaměřeného na zahradní a 

domácí sortiment. Majitel firmy by musel reagovat na ceny, které by takový konkurent 

nasadil. Příliš nízké ceny by snížili rentabilitu prodávaného zboží, což by z hlediska 

solventnosti mohlo mít špatný dopad na podnik. Dalším ohrožením, které by majitel neměl 

přehlížet je zhoršující se stav rentability a dalších ukazatelů finanční analýzy. 

Příležitostí firmy je otázka rozšíření sortimentu o jiný typ zboží. Osoba podnikatele už 

několik let uvažuje o prodeji květin. Jeho záměr mu zatím kazí skutečnost ekonomické krize. 

Rozšíření sortimentu o prodej květin by znamenalo další náklady, a to minimálně ty počáteční 

na rozšíření prodejny. Pak se také jedná o náklady na personální zajištění této činnosti. 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Udržení pozice v době ekonomické krize 

Firma Pavel Bundil má do budoucna za cíl udržet si svou silnou pozici ve městě 

Šternberk a v blízkém okolí. Na základě dosažených výsledků finanční analýzy bylo 

podnikateli doporučeno, aby se prozatím vyvaroval větších investic do rozšiřování podniku a 

podobně. Alespoň po dobu přetrvávající ekonomické krize. Neuvážené investice by mohly 

mít za výsledek snížení solventnosti podniku. Taktéž rozšíření působnosti podniku, rozšíření 

sortimentu by bylo lepší prozatím odložit. Tím je konkrétně myšleno  plánované rozšíření 

v podobě prodeje květin. Tento krok je nejistý z hlediska případné nízké prodejnosti květin. 

V době krize jde tedy každopádně o riziko, které by se nemuselo vyplatit. Kromě toho je ve 

Šternberku dostatek prodejních míst květin, tedy případná nezanedbatelná konkurence. 

Sortiment podniku považuji za dostatečně široký a bohatý, pro nejbližší budoucnost z hlediska 

jistoty prodeje dostačující.  

Internetový obchod 

Důraz by se měl klást také na internetový obchod. Tato forma prodeje se stává 

v dnešní době fenoménem, který postupně zaujímá čím dál větší část prodejnosti na úkor 

nákupu v kamenném obchodě. Zatím co před dvěma lety byl podle podnikatele poměr 

prodejnosti výrobků obchodu Řeko formou internetového a kamenného obchodu vyrovnaný, 

dnes již převažuje poptávka po výrobcích formou internetu. Proto je třeba klást důraz na 

kvality služeb internetového obchodu. Prodejnost může ovlivnit přehlednost internetových 

stránek, jednoduchost nákupu, včasnost dodávek a podobně. Pro zákazníka, který využije 

služeb internetového obchodu, by pak mohly být nabídnuty zvýhodněné podmínky při dalším 

nákupu. Takové opatření už pak záleží na osobě podnikatele. 

Zabezpečení  

Čím dál více se prodejna potýká s problémem drobných krádeží. Tento problém se 

bohužel vyskytuje i ve velkých prodejnách, kde bývá zboží zabezpečeno elektronickými 

kódy. Prodejna Řeko ovšem nepoužívá žádné zabezpečení proti krádežím, což má za následek 
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absenci zboží při pravidelných ročních inventurách. Hodnota zboží, které při inventurách 

chybí se bohužel pohybuje v desítkách tisíc korun.  

Proto záleží na osobě podnikatele, jestli stojí za to investovat peněžní prostředky do 

ochranných prvků. Ideálním prvkem pro ochranu zboží je elektronický rám, který se umístí 

před východem z prodejny tak, aby každý zákazník prošel tímto rámem a nebylo možno jej 

obejít. Výrobky musí pak být polepeny ochrannými kódy, které když se přiblíží tomuto rámu 

spustí hlasitý zvukový signál. Každé zboží se tak musí zbavit kódu při platbě. Tento systém je 

nákladný pouze při počátečním zakoupení ochranného rámu. Samotné kódy v podobě lepících 

pásku pak nestojí výraznou finanční částku, řádově pár desítek korun za krabici obsahující 

tisíc kusů.   

Zastavení poklesu v oblasti finanční analýzy 

Důležité pro podnik je momentálně promýšlet důkladně veškeré nákupy zboží. Majitel 

by měl analyzovat prodejnost jednotlivého druhu zboží a také jednotlivých výrobků. 

V závislosti na délce dodávek objednaného zboží a na nákladech na objednávku, by měly být 

objednávky prováděny z hlediska optimálních nákladů. Je třeba vzít v potaz také portfolio 

podniku. Výrobky značkové a kvalitní se podle průzkumu prodávají v době krize méně než 

tomu bylo v dřívější době. Proto by pro firmu mohlo být prospěšné navázat vztahy 

s dodavateli, kteří nabízí značky levnější, které by byly pro zákazníky dostupnější. Tyto 

výrobky mohou být z hlediska marže mnohem zajímavější pro podnik, než zboží vyšší 

kvality. Nákupní cena bývá u této skupiny nízká, za to prodejní cena se může pohybovat pro 

zákazníka na velmi slušné úrovni.  
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6 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce byla  zaměřena na firmu pana Pavla Bundila, který provozuje 

obchod s kuchyňskými potřebami a dalšími výrobky pro domácnost. Cílem diplomové práce 

bylo vypracovat strategickou a finanční analýzu tohoto podniku. Autor se zaměřil  mimo jiné 

na silné stránky, kterých by podnikatel mohl využít. Upozornil ovšem i na stránky slabé, těch 

je naopak třeba si uvědomit a pracovat na jejich zlepšení. Snaha vedla také k identifikování  

příležitosti a hrozeb. Zamění padlo také na finanční stránku firmy, která je popsána ve 

finanční analýze. 

Na základě informací o obchodě Řeko, které  majitel firmy poskytl autorovi této práce,  

byla zpracována  interní analýza. V rámci interní analýzy jsem stručně popsal organizační 

strukturu podniku, která je v tomto případě jednoduchá. Obdobná situace je i co se týče 

personální činnosti. Dále byly klasifikovány a popsány služby, které poskytuje prodejna 

Řeko. Pomocí Paterovy analýzy byly analyzována také prodejnost jednotlivých značek. 

Osoba podnikatele tedy bude mít k dispozici údaj o tom, kterých dvacet procent značek 

přináší osmdesát procent tržeb. Autor analyzoval také distribuci a propagaci podniku. Velice 

důležitá pro podnik je také cenová politika. 

V rámci externí analýzy jsem nejprve použil analýzu PEST, která popisuje analýzu 

vnějších vlivů z makroprostředí. V této analýze byla snaha vedena k co nejlepšímu zachycení 

současné situace v oblastech politicko legislativních, ekonomických, sociálně kulturních a 

technologických. Součástí těchto údajů jsou i vývoje, očekávání a vliv na prostředí podniku. 

V rámci analýzy vnějších vlivů z mikroprostředí byla vypracována Porterova analýza 

pěti konkurenčních sil. Co se týče intenzity soupeření mezi stávajícími konkurenty, je na tom 

firma poměrně slušně. Ve Šternberku má velmi slušnou pozici, více konkurenčních subjektů 

je pak v Olomouci a blízkém okolí. Většina lidí ze Šternberka však dává přednost místním 

obchodům, z nichž je Řeko největší. Možnost vstupu další konkurence se nejeví jako 

nepravděpodobná. Zvláště pokud bereme v úvahu přetrvávající krizi. Tlak ze strany 

odběratelů můžeme čekat zvláště co se týče cen výrobků. Zákazníci si často přejí slevu na 

výrobek. Během čtrnáctileté historie si podnikatel vytvořil velice dobré vztahy s dodavateli. 

Předmětem jednání s dodavateli je opět cena. Zvláště v době krize se každá ze stran snaží 
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vyjednat co nejlepší smluvní ceny dodávek. I přesto zůstávají vztahy mezi podnikem a 

dodavateli zatím neporušené. 

Otázka substitučních výrobků by měla být spíše formální. Sortiment je dostatečně 

široký a substituční výrobky mohou být pouze laciné náhražky. 

Dalším bodem byla analýza SWOT. Pomocí této analýzy byly prozkoumány a 

popsány silné a slabé stránky podniku, jeho příležitosti a hrozby. Silnou stránkou tohoto 

podniku je zavedené jméno ve městě Šternberk a velice pestrý a široký sortiment. Slabou 

stránkou by pak mohly být až příliš malé prostory na nabízený široký sortiment. Nedostatkem 

místa může vzniknout nepřehlednost a ta má za následek drobné krádeže a podobně. 

Příležitostí tedy může být rozšíření prodejny. Mezi další příležitosti bych zařadil 

zdokonalenou propagaci, lepší reklamu či splátkový prodej. Ohrožením by mohl být pokles 

tržeb zapříčiněný ekonomickou krizí a sníženou kupní silou obyvatel.  

Ve finanční analýze je ohodnoceno finanční zdraví podniku za roky 2007, 2008 a 

2009. K tomuto byly provedeny výpočty ukazatelů rentability a to rentability vlastního 

kapitálu a rentability celkového kapitálu. Pak také ukazatele běžné, pohotové a provozní 

pohotové likvidity. Posledním ukazatelem je index bonity. Výsledky finanční analýzy 

podniku jsou pozitivní. Všechny ukazatele jasně prokazují, že nejúspěšnější rok byl rok 2007. 

Mírný pokles přišel v roce 2008. Vinou krize a tím pádem i  nižších tržeb se nejslabším rokem 

stal rok minulý, tedy rok 2009. I přes tento pokles je finanční zdraví podniku uspokojivé. 

Chtěl bych podnikateli, panu Budilovi popřát úspěšnou budoucnost a hodně úspěchů 

v dalším podnikatelském snažení. Myslím si, že pokud si dá podnik pozor na riskantní 

investice a bude rozvíjet své silné stránky, bude i v budoucnu úspěšný. Chtěl bych, aby mé 

návrhy a doporučení alespoň částečně podniku pomohly. 
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SEZNAM ZKRATEK A POJM Ů 

 

HDP   – hrubý domácí produkt 

ČR   – česká republika 

DPH   – daň z přidané hodnoty 

Kč   – česká koruna 

EURO  – měna euro 

EU   – evropská unie 

Km   - kilometr 

IB                   - index bonity 

ŘEKO             - název obchodu podnikatele 
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PŘÍLOHY 

9 Příloha č. 1 – Vypočítané ukazatele 

[4.4.1]                      RVK(2007)   =  
1430000

523000
 * 100 (%) = 36,57% 

                                RVK(2008)   =  
1486000

492000
 * 100 (%) = 33,11% 

                                RVK(2009)   =  
1486000

380000
 * 100 (%) = 25,57% 

                                 RCK(2007)   =  
2821000

523000
 * 100 (%) = 18,53% 

                                 RCK(2008)   =  
2877000

492000
 * 100 (%) = 17,11% 

                                 RCK(2009)   =  
2877000

380000
 * 100 (%) = 13,21% 

[4.4.2] 

                                  BL(2007)   =  
105000

248000
 = 2,36 

                                  BL(2008)   =  
110000

210000
 = 1,91 

                                  BL(2009)   =  
102000

161000
 = 1,58 
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                                              PL(2007)   =  
105000

82000248000−
 = 1,58 

                                              PL(2008)    =  
136000

74000210000−
 = 1,24 

                                              PL(2009)   =  
102000

68000161000−
  =  0,91 

                                  PPL(2007)   =  
105000

72000
 = 0,69 

                                  PPL(2008)   =  
110000

62000
 = 0,56 

                                  PPL(2009)   =  
102000

49000
 = 0,48 

 

[4.4.3]                        OZ(2007)   =  
25346

987675
 = 38, 97 

                                  OZ(2008)   =  
28342

879765
 = 31, 04 

                                  OZ(2009)   =  
31005

749023
 = 24, 16 

                                  OCA(2007) = 
301876

987675
 = 3, 27 
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                                  OCA(2008) = 
342152

879765
 = 2, 57 

                                  OCA(2009) = 
341176

749023
 = 2, 19 

 


