
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA  

 
 
 
 
 

KATEDRA MARKETINGU A OBCHODU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analýza predaja drevospracujúceho podniku 

 
The Analysis of Sale in a Wood-working Business 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Študent:    Katarína Líšková 
 

Vedúci bakalárskej práce:  Ing. Jana Valečková 
 
 
 
 

Ostrava 2010 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREHLÁSENIE 

 
 

Dole podpísaná Katarína Líšková prehlasujem, že som celú bakalársku prácu vypracovala 

samostatne. 

 
 
V Ostrave dňa 7. 5. 2010            .................................................. 
 
         Katarína Líšková



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POĎAKOVANIE 

 

 

Týmto spôsobom by som chcela vysloviť obrovskú vďaku vedúcej mojej bakalárskej práce 

Ing. Jane Valečkovej,  ktorá ma počas celej práce usmerňovala a dávala mi cenné rady, ktoré 

mi pomohli pri spracovaní práce. 



 

OBSAH 

 

1. ÚVOD ..................................................................................................................................... 1 

2. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ ANALÝZY PREDAJA ..................................................... 3 

2.1. Business – to – business trh (B2B) ................................................................................ 3 

2.1.1. Charakteristika B2B trhu ....................................................................................... 3 

2.1.2. Zákazníci na B2B trhu ........................................................................................... 4 

2.1.3. Klasifikácia činností na business trhu.................................................................... 5 

2.1.4. Nákup na business trhoch ...................................................................................... 5 

2.1.5. Predaj na business trhu .......................................................................................... 9 

2.2. Analýza predaja ........................................................................................................... 10 

2.2.1. ABC analýza ........................................................................................................ 10 

2.2.2. Metóda krycieho príspevku ................................................................................. 13 

3. CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI PILA MSK, a. s. ................................................. 16 

3.1. Drevospracujúci priemysel .......................................................................................... 16 

3.2. Spoločnosť Pila MSK .................................................................................................. 17 

3.3. Analýza mezoprostredia .............................................................................................. 21 

3.3.1. Dodávatelia .......................................................................................................... 21 

3.3.2. Prostredníci .......................................................................................................... 21 

3.3.3. Zákazníci ............................................................................................................. 22 

3.3.4. Konkurencia ......................................................................................................... 22 

3.3.5. Verejnosť ............................................................................................................. 25 

3.4. Analýza makroprostredia ............................................................................................ 26 

3.4.1. Demografické vplyvy .......................................................................................... 26 

3.4.2. Ekonomické prostredie ........................................................................................ 26 

3.4.3. Geografické prostredie ........................................................................................ 27 

3.4.4. Politicko - právne prostredie ( legislatíva ).......................................................... 27 

3.4.5. Prírodné prostredie .............................................................................................. 28 



 

3.4.6. Technologické prostredie .................................................................................... 28 

4. METODIKA ZBERU DÁT .................................................................................................. 30 

4.1. Definovanie problému a ciele...................................................................................... 30 

4.2. Plán marketingového výskumu ................................................................................... 31 

4.3. Realizačná fáza ............................................................................................................ 32 

5. ANALÝZA  PREDAJA SPOLOČNOSTI  PILA MSK, a.s. ............................................... 34 

5.1. Štruktúra zákazníkov ................................................................................................... 34 

5.1.1. Geografická pôsobnosť zákazníkov .................................................................... 34 

5.1.2. Forma podnikania zákazníkov ............................................................................. 39 

5.1.3. Forma platby zákazníkov ..................................................................................... 40 

5.2. Predikcia tržieb ............................................................................................................ 42 

5.2.1. Tržby za vlastné výrobky .................................................................................... 42 

5.2.2. Celkové tržby ....................................................................................................... 43 

5.3. Analýza ABC .............................................................................................................. 45 

5.3.1. Zákazníci typu A ................................................................................................. 46 

5.3.2. Zákazníci typu B .................................................................................................. 47 

5.3.3. Zákazníci typu C .................................................................................................. 48 

6. NÁVRHY A DOPORUČENIA ............................................................................................ 50 

6.1. Zákazníci v skupine A ................................................................................................. 50 

6.2. Zákazníci v skupine B ................................................................................................. 51 

6.3. Zákazníci skupiny C .................................................................................................... 52 

7. ZÁVER ................................................................................................................................. 53 

Zoznam použitej literatúry 

Zoznam skratiek 

Prehlásenie o využití výsledkov bakalárskej práce

Zoznam príloh 

Zoznam tabuliek 

Zoznam obrázkov 

Prílohy 



 

1 
 

1. ÚVOD 

V súčasnej dobe, vzhľadom na prebiehajúcu globalizáciu a internacionalizáciu, musia 

firmy brať ohľad na trendy modernej spoločnosti, ak chcú byť úspešné nielen v celosvetovom 

merítku, ale aj na domácej pôde. Dvadsiate prvé storočie je plné zmien, turbulencií, 

prevratných udalostí a chaosu. Podniky musia stále viac a viac čeliť zrýchľujúcej sa 

globalizácii trhu, zvyšujúcej sa konkurencii, technologickým inováciám a zmenám 

v nárokoch zákazníkov. Ak má spoločnosť úspešne čeliť uvedeným zmenám, musí hlavne 

vyvinúť úsilie k tomu, aby sústavne zvyšoval svoje adaptačné schopnosti. Súčasťou 

zvyšovanie adaptácie spoločnosti pre predpoklad jej úspešnosti v súčasnom deň čo deň 

náročnejšom prostredí, je nepretržité pozorovanie, zvyšovanie úrovne  technickej vyspelosti 

a vybavenosti zariadení. Súčasťou je aj neprestajné vyhodnocovanie vlastných činností 

a pozorovanie sledu udalostí a vyvodzovanie dôsledkov z nich vyplývajúcich.  

Pozornosť sa presúva na marketing, ktorý zahrňuje aj prácu s trhom. Prostredníctvom 

marketingových koncepcii má firma možnosť úspešne podnikať a spoznávať potreby 

zákazníkov, rozširovať trhy a poskytovať informácie pre potencionálych zákazníkov. 

Poskytovať výrobky pre správnu skupinu zákazníkov v správny čas a správnou distribúciou. 

Snahou firmy je úspešnosť na trhu, získanie nových zákazníkov a udržanie starých. Image-om 

si vybudovať meno a zvýšiť tým konkurenčnú výhodu oproti iným spoločnostiam. Popri 

tomto všetko má predaj výhradné postavenie. Ak chce byť firma úspešná a chce získať 

vedúce postavenie na trhu musí byť schopná výrobok predať, tým správnym zákazníkom 

a v správny čas. Musí predajom vedieť ponúknuť ten správny výrobok, ktorý uspokojí danú 

potrebu. Predajom sa nielenže uskutočňuje obchodný vzťah, ale tiež je to zárodok ďalšej 

vzájomnej spolupráce. Platí to hlavne o trhoch typu B2B, kde sa uskutočňujú obrovské 

obchodné transakcie. Obchodný vzťah na B2B trhoch sa buduje ťažšie. Spolupráca medzi 

subjektmi vyžaduje isté znalosti informácií potrebných pre ďalší vývoj. Tieto informácie 

slúžia k lepšiemu pochopeniu potrieb a očakávaní.   

Táto bakalárska práca sa pohybuje v oblasti drevospracujúceho priemyslu. Les je 

zdrojom možností pre poskytovanie tovarov a služieb, ktoré využívajú rôzne odvetvia a široká 

verejnosť. V krajinách ako je Slovensko, Česká republika, Poľsko a mnohé iné, ide o odvetvie 

s tradíciou a históriou. Drevospracujúci priemysel je v súčasnosti rýchlo rozvíjajúcim sa 

sektorom. Nazývame ho priemyselnou surovinou.  
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Spoločnosť Pila MSK a. s., ktorá je predmetom tejto bakalárskej práce operuje na B2B 

trhu. Pod pojmom B2B (Business to Business) je chápaný obchodný vzťah. Tento obchodný 

vzťah sa utvára medzi dodávateľom a odberateľom, pričom ani jeden z nich nie je koncový 

spotrebiteľ, zákazník. Ide o vzťah dvoch spoločností, ktoré vzájomne obchodujú. Spoločnosť 

Pila MSK a. s., sa konkrétne zaoberá výkupom a spracovaním dreva.   

Cieľom tejto bakalárskej práce je uskutočniť a vyhodnotiť analýzu predaja za 

jednotlivé roky drevospracujúcej firmy, ktorá svojim charakterom spadá do trhu B2B. Cieľom 

bude zistiť predaj a jeho úspešnosť podľa jednotlivých zákazníkov. Záver bakalárskej práce 

bude po vyhodnotený daných analýz obsahovať návrhy a odporučenia, ktoré by mohli zlepšiť 

predaj spoločnosti. Návrhy a doporučenia budú aplikované k jednotlivým skupinám 

zákazníkov, ktorí sa získajú prostredníctvom analýzy. Cieľom bude tiež navrhnúť jednotlivé 

kroky ako postupovať v spolupráci s týmito skupinami zákazníkov.  
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2. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ ANALÝZY PREDAJA 

2.1. Business – to – business trh (B2B) 

Marketing sa stal disciplínou, ktorá ma významný vplyv na celkové riadenie  podniku. 

Marketingom sa definujú ďalšie činnosti a úlohy potrebné k fungovaniu podniku. Keďže 

každý subjekt je iný, je potrebné použiť správnu formu marketingu.  

Business marketing má širší pojem než napríklad priemyslový marketing, ktorý sa 

odráža v štruktúre trhu a dopyte, charakterom nákupných orgánov, rozhodovacím procesom 

a druhom rozhodnutia. Význam business trhu zrastá rozsahom trhu, ktorý zaberá v súčasnosti 

2/3 všetkých marketingových transakcií. Osoby, ktoré sú schopné pracovať na tomto trhu 

nazývame marketérmi. Sú pre trh dôležité, a preto je po nich zvýšený dopyt. Z historického 

hľadiska marketingová teória pre business trhy nie je tak rozvinutá ako pre spotrebiteľské 

trhy. Dôvodom je chybnosť špecifickej aplikácie pre jednotlivé typy trhov (marketing 

v stavebníctve, strojárenstve, drevospracujúcom priemysle a pod.). [7] 

Rovnako sa tomuto typu trhu hovorí trh organizácií. Tvoria ho všetky organizácie 

nakupujúce výrobky a služby pre použitie vo výrobe ďalších výrobkov a služieb, ktoré sú 

predávané, prenajímane či dodávané ostatným. Patria sem tiež veľkoobchodné 

a maloobchodné firmy, ktoré zaobstarávajú tovar za účelom ďalšieho predaja či prenájmu so 

ziskom. [3]  

2.1.1. Charakteristika B2B trhu 

B2B trhy sú podobné trhom spotrebným. V oboch prípadoch ide o osoby, ktoré na 

seba berú nákupnú rolu a vykonávajú nákupné rozhodnutie smerujúce k uspokojovaniu 

potrieb. Súčasne sa líšia. Hlavný rozdiel je v štruktúre trhu a v dopyte, v povahe nákupnej 

jednotky. Nachádza sa tu menej kupujúcich (menej nákupných jednotiek), ktoré sú tvorené 

väčším počtom individualít. Jednotlivý nákupcovia uskutočňujú rozsiahlejšie transakcie než 

jediný spotrebiteľ. Odlišnosť nachádzame aj v typoch rozhodnutia a v samotnom 

rozhodovacom procese. 

 

 



 

4 
 

Charakteristický rys B2B trhu je geografická koncentrácia. Táto koncentrácia sa delí 

na: [8] 

1. zdrojovú (trh sa koncentruje v blízkosti zdrojov: materiálových, intelektuálnych, 

lacných pracovných síl),  

2. tržnú (koncentrácia výroby a predaja v blízkosti dopytu), 

3.  kapitálovú ( koncentrácia výroby a predaja v blízkosti kapitálových zdrojov).  

 Dopyt organizácií je odvodený dopyt (odvíja sa od dopytu po spotrebnom tovare). 

Kotler poskytuje presnejšiu definíciu „Mnoho B2B trhov má neelastický dopyt. To znamená, 

že sa celkový dopyt po mnohých produktoch určených firmám v závislosti na cene príliš 

nemení, hlavne v krátkom období. A nakoniec dopyt na B2B trhoch viac fluktuuje.  Zvýšenie 

spotrebiteľského dopytu o pár percent môže spôsobiť veľký vzrast dopytu organizácií.“ [3] 

2.1.2. Zákazníci na B2B trhu 

 Väčšina firiem predáva len iným firmám. Objem z týchto tržieb značne prevyšuje 

tržby z predaja spotrebiteľom. V rámci business trhu sa delia zákazníci do troch hlavných 

skupín. 

Komerční zákazníci  

Distribútori -  ide o obchodné spoločnosti, ktoré nakupujú business výrobky. Tieto 

výrobky následne predajú užívateľom alebo pôvodným výrobcom. Distribútori tvoria 

predajný sortiment, podieľajú sa na skladovaní a predávajú veľký sortiment výrobkov. 

Užívatelia – nakupujú výrobky a služby kvôli výrobe iných výrobkov alebo 

poskytovaniu služieb, ktoré sú určené pre business trh, ale aj pre spotrebný trh.  

OEM (pôvodný výrobcovia) – nakúpia výrobky, aby ich zahrnuli do svojich výrobkov 

predávaných na business alebo spotrebnom trhu.  

Štátna správa  

Zaraďuje sa medzi najväčších zákazníkov na každom národnom trhu. Na základe 

verejných zákaziek uskutočňuje výber dodávateľov pre zaistenie obrany, dopravnej 

infraštruktúry a pod.  

Neziskové organizácie 

Výber dodávateľov prebieha prostredníctvom výberového konania. Neziskové 
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organizácie rozdeľujeme na príspevkové a rozpočtové organizácie (nemocnice, školy, 

kultúrne zariadenia). [8] 

2.1.3. Klasifikácia činností na business trhu 

Číselník OKEČ obsahuje zoznam pracovných činností, ktoré sú vykonávané 

kolektívom, ale aj individuálnymi subjektmi. Jednotlivé činnosti sú zoskupené do kategórií 

a oddielov.  

Primárny sektor je najvýznamnejším sektorom ekonomiky. Je tvorený odvetviami 

produkujúcimi základné nerastné suroviny a materiály. Vyznačuje sa nízkym tempom 

vedecko-technického pokroku, pomalým rastom produktivity, vysokou investičnou 

náročnosťou. Pre tento sektor je charakteristická malá ziskovosť výroby a malý záujem 

súkromného sektora. Tento sektor zahrňuje dobývanie nerastných surovín, poľnohospodárstvo 

a lesníctvo. 

Sekundárny sektor nadväzuje na primárny sektor. Výrazne ovplyvňuje rozvoj 

ekonomiky a životnej úrovne obyvateľstva. Vyznačuje sa rýchlym tempom zavádzania 

vedecko-technického pokrok,  rýchlym rastom produktivity práce a vysokou investičnou 

náročnosťou. Neustále sa prehlbuje deľba práce a zužuje sa špecializácia. Do tohto sektoru 

patrí spracovateľský priemysel a stavebníctvo (výroby potravín a pochutín, textilný a odevný 

priemysel, drevospracujúci priemysel, papierenský a polygrafický priemysel a pod.) 

Terciárny sektor zahŕňa všetky druhy služieb (platené, neplatené), obchod, dopravu, 

spoje. Jedná sa o najrýchlejšie sa vyvíjajúci sektor vo vyspelých krajinách. Vykazuje 

najnižšiu investičnú náročnosť spomedzi všetkých sektorov. Zahrňuje obchod, peňažníctvo 

a poisťovníctvo, dopravu, služby, poradenstvo, reklamné a výskumné agentúry. [8] 

2.1.4. Nákup na business trhoch 

V porovnaní so spotrebiteľským nákupom zahrňujú nákupy organizácií obvykle viac 

kupujúcich a profesionálnejšie nákupné úsilie. Nákupný proces organizácií býva viacej 

formalizovaný než spotrebiteľský nákupný proces.  Kúpne rozhodnutie nie je jednorazový 

akt, ale výsledok celej rady na seba nadväzujúcich rozhodnutí. Pre organizácie často nakupujú 

školení nákupcovia. Čím zložitejší nákup, tým sa bude na rozhodovacom procese podieľať 

väčšie množstvo ľudí.  Pre nákup najdôležitejších tovarov sa obvykle zakladajú nákupné 

komisie zložené z technických odborníkov a členov najvyššieho vedenia. [3] 



 

6 
 

Nákupné situácie 

Organizácie pred nakupovaním zohľadňujú celú radu rozhodnutí. Ich počet závisí na 

typu nákupnej situácie. Philip Kotler vo svojej publikácii uvádza, že „Existujú tri typy 

nákupných situácií. Jedným extrémom je priamy opakovaný nákup, teda rutinné rozhodnutie. 

Druhým extrémom je nové nákupné zadanie, ktoré si môže vyžiadať dôkladný výskum. Medzi 

nimi sa nachádza modifikovaný opakovaný nákup, ktorý tiež vyžaduje určitý výskum.“ Každá 

nákupná situácia vyžaduje rozdielnu stratégiu. [3] 

A. Priamy opakovaný nákup 

Pri priamom opakovanom nákupe si kupujúci objedná výrobok či službu u solídneho 

dodávateľa. To rutinne zvládne nákupné oddelenie. Rozhoduje sa podľa toho, ako bol 

spokojný s predchádzajúcimi nákupmi. Zavedení dodávatelia sa snažia udržať kvalitu 

výrobkov a služieb. [3], [8] 

B. Modifikovaný opakovaný nákup 

Pri tomto type nákupu chce kupujúci zmeniť špecifikáciu produktu, cenu, dodacie 

podmienky alebo dodávateľa.  Nákupcovia si podľa kritérií vyberajú dodávateľa. Zavedení 

dodávatelia môžu modifikovaný opakovaný nákup vnímať ako príležitosť k lepšej ponuke 

a k získaniu nového zákazníka. [3], [8] 

C. Prvý (nový) nákup 

Prvý nákup uskutočňuje organizácie, keď prvý krát kupuje určitý výrobok alebo 

službu. Organizácii chýbajú informácie. Čím vyššie sú náklady alebo riziko, tým sa viacej 

ľudí podieľa na rozhodovaní a tým sa viacej informácií snaží získať. [3], [8] 

Nákupný rozhodovací proces 

Nákupné centrum zahrňuje všetkých členov organizácie, ktorí hrajú v procese 

nákupného rozhodovanie niektorú z nasledujúcich piatich  rolí. 

1. Užívatelia (sekundárna rola) 

Jedná sa o zamestnancov organizácie ktorí budú daný výrobok alebo službu využívať. 

Vo väčšine prípadov ide o  užívateľov, ktorí podnecujú návrh na kúpu a a pomáhajú 

definovať špecifikácie produktu.  
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2. Ovplyvňovatelia (primárna rola) 

Ľudia ktorí majú na nákupnom rozhodnutí nejaký vplyv. Ich názory a rady pomáhajú 

ovplyvňujú rozhodovanie. Významnými ovplyňovateľmi sú napríklad technickí pracovníci, 

projektanti. 

3. Nákupca (sekundárna rola) 

Ľudia s formálnou právomocou vyberať dodávateľov a zjednávať nákupné 

podmienky. Ich hlavná úloha spočíva vo výbere dodávateľa a vo vyjednávaní. Realizujú 

nákupy do iste výšky a zaisťujú fyzickú distribúciu výrobku. 

4. Rozhodovatelia (primárna rola) 

Majú formálnu či neformálnu právomoc vyberať alebo schvaľovať konečných 

dodávateľov. Sú to často nákupcovia.  

5. Strážci (sekundárna rola) 

Kontrolujú tok informácií k ostatným. Sú to technický pracovníci alebo dokonca 

osobné asistentky. Zhromažďujú informácie pre ostatných členov rozhodovacej jednotky. [3], 

[8],  [11] 

Kroky nákupných fázy 

Nákupné rozhodnutie je len jednou z fáz nákupného rozhodovacieho procesu 

1. Rozoznávanie problému     

  Podľa Zamazalovej (2009) na začiatku stojí uvedomenie si nedostatku a pocitu 

potreby tento problém vyriešiť prostredníctvom určitého produktu alebo služby. 

Rozoznávanie problému môže byť dôsledkom interných alebo externých stimulov. Interný 

podnet- uvádzanie  na trh nového produktu, ktorý vyžaduje nové výrobné zariadenie 

a materiály. Externým podnetom - nápady z veľtrhu, reklama alebo telefonát predajcu, ktorý 

ponúka lepší produkt či nižšiu cenu. [11] 

2. Všeobecný popis potreby 

Zákazník špecifikuje základné charakteristiky a množstvo požadovaného produktu. Ak 

sa jedná o zložité produkty je potrebné spolupracovať s ďalšími osobami (technici, užívatelia 

a konzultanti). Určuje sa otázka spoľahlivosti, životnosti, ceny a ďalšie atribúty 

požadovaného produktu.  
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3. Špecifikácia produktu 

Následne organizácia vypracuje technickú špecifikáciu produktu. „Analýzu výrobku, 

ktorá má nájsť spôsoby, ako docieliť znižovanie nákladov bez vplyvu na kvalitu alebo tržby 

a vytvoriť cesty ku zvýšeniu hodnoty veci pre zákazníka alebo pre spoločnosť samotnú.“ Tým 

sa určia najlepšie parametre. [5] 

4. Hľadanie dodávateľov 

Kupujúci sa snaží nájsť najvhodnejších dodávateľov, prostredníctvom obchodných 

adresárov, internetu, doporučení, návštev obchodných výstav.  

5. Vyžiadanie ponúk 

V tejto fáze vyzve kupujúci dodávateľov k predloženiu ponúk. Niekedy proces 

vyžaduje zaslanie podrobných písomných ponúk alebo formálnu prezentáciu. 

6. Výber dodávateľov 

Pri výbere dodávateľa nákupné centrum vypracuje zoznam požadovaných atribútov 

dodávateľa a určí ich význam. Najdôležitejšie atribúty ovplyvňujúce vzťahy medzi 

dodávateľom a zákazníkom: kvalita výrobkov a služieb, včasnosť dodávok, etické správanie 

firmy, otvorená komunikácia a konkurenčná cena.  

7. Špecifikácia objednávkovej rutiny 

Kupujúci vystaví vybraným dodávateľom konečnú objednávku a uvedie technické 

špecifikácie, potrebné množstvo, očakávané termíny dodania, zásady vracania tovaru 

a záruky.  

8. Kontrola výsledkov 

Kupujúci zhodnotí svoju spokojnosť s dodávateľmi a rozhodne sa, či pokračovať, 

zmeniť dohodu alebo vzťahy prerušiť. Každá organizácia nakupuje svojím vlastným 

spôsobom a každá nákupná situácia je jedinečná.  
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2.1.5. Predaj na business trhu 

Predaj patrí medzi špecifické obory. Firmy si začínajú uvedomovať, že nie je možné 

mať výrobok, ktorý všetkých ostatných prekoná v niekoľkých ukazovateľoch keď ho však 

firma nebude schopná predať, nemá zmysel pokračovať vo výrobe.  

Pre organizáciu je osožné zhromažďovať informácie a riadiť vzťahy so zákazníkmi. 

Schopnosť nájsť, prilákať a udržať si správneho zákazníka, je pre spoločnosť konkurenčnou 

výhodou.  

Predajná stratégia je zameraná na získanie zákazníkov a uspokojenie ich špecifických 

potrieb. Úlohou prezentácie výkonov je vzbudiť záujem.  Rozoznávajú sa jednotlivé druhy 

predajnej stratégie.  

1. Predaj založený na scenári 

Týmto predajom sa uspokojujú štandardizované potreby. Predáva sa jednoduchý 

výrobok, ktorý je ľahko pochopiteľný. Komunikácia medzi subjektmi prebieha 

prostredníctvom memorizovaného predajného pohovoru. Výrobok sa prezentuje jednotvárne. 

2. Predaj uspokojujúci potreby 

Po identifikácii potreby sa pristúpi k predajnému rozhovoru. Existuje niekoľko 

predom stanovených alternatív. Prezentáciou sa uspokojujú kľúčové potreby.  

3. Konzultatívny predaj 

Zákazník dopytuje unikátnu potrebu. Predajca je skôr v tomto smere konzultant, ktorý 

podáva návrh riešenia problému na mieru. Tiež je nositeľom viacerých znalostí než zákazník.  

4. Predaj strategickým partnerom  

Základom je partnerstvo, ktoré je nad rámcom konzultatívneho predaja. Obe strany sa 

podieľajú na hľadaní riešenia a optimalizácie využitia zdrojov. Skôr sa jedná o zvýšenie tržieb 

než o predaj. [8] 

Predajné fáze 

1. Vyhľadanie a hodnotenie potenciálnych zákazníkov- ide o vytipovanie zákazníkov na 

základe zvolených kritérií, ako je napr. potenciál nákupu, referencie, platobná 

schopnosť, logistické náklady. Vyhľadávanie zákazníkov sa uskutočňuje 

prostredníctvom databáze, direct mailových firiem, telemarketingu a pod.  

2. Spôsob kontaktovania- prostredníctvom najvhodnejšieho komunikačného nástroja sa 

nájde spôsob ako osloviť zákazníka. K osloveniu zákazníkov sa využívajú dva 
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kontakty:  personály (osobný predaj, prezentácia na výstavách a veľtrhoch) a 

nepersonálny (direct mail, telemarketing, reklama). 

3. Prezentácia- cieľom prezentácie je zaujať a ponúknuť zákazníkovi úžitkové hodnoty 

vo forme produktu. Firma sa môže prezentovať hlavne postavením na trhu 

a výhodami, prednosťami, ktoré ponúka zákazníkom. Ako prostriedok prezentácie 

firmy používajú katalógy, letáky cenníky, multimediálny prostriedky (rádio, televízia, 

internet). 

4. Prekonanie námietok- jedná sa o námietky a reakcie, ktorými zákazníci vyjadrujú 

ozajstný záujem k nákupnému rozhodnutiu.  

5. Uzavretie zmluvy- zjednávajú sa podmienky zmluvy.  

6. Po predajná komunikácia- je dôležité aby podnik komunikoval so zákazníkmi aj po 

predaji. Spolupracuje so zákazníkmi prostredníctvom poskytovania informácií, 

servisom, reklamácií. Jednou s foriem po predajnej komunikácie je relačný marketing, 

ktorý je hlavne o investícií. [8] 

 

2.2. Analýza predaja 

Analýza predaja poskytuje podniku obraz o tom, ako podnik pristupuje k svojej 

podnikateľskej činnosti. Uskutočňuje sa kvôli sledovaniu celkového predaja, predaja podľa 

zákazníkov, segmentov, výrobkov, výrobkových rád, teritórií. Je tiež možné sledovať výkyvy 

predaja hlavne v zimných mesiacoch a v období krízy.  

Dáta, ktoré je možne používať na analýzu sú sekundárneho charakteru, a sú vedené 

v podniku prostredníctvom účtovníctva. Analýza predaja predstavuje vnútornú analýzu. 

Analyzujeme procesy, ktoré môžu bezprostredne ovplyvniť spoločnosť. Do vnútornej analýzy 

patrí marketingový audit, prehľad marketingovej efektívnosti, portfólio analýza, analýza 

ABC, analýza SW, analýza ziskovosti a marketingovej produktivity. [9] 

 

2.2.1.  ABC analýza 

„Obchodník pri práci so zákazníkom nemôže venovať každému rovnaký priestor. Kvôli 

tomu je nevyhnutné zákazníkov rozdeliť do skupín podľa dôležitosti. Obchodník musí začať 

pracovať predovšetkým so zákazníkmi, ktorí sú  v daný okamih kritickí, kde sa rieši aktuálny 

problém dodávky, kvality. Rozdelenie teda uskutočňujeme z dôvodu ľahšej komunikácie, 
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časovej úspory a efektivity práce. Najpoužívanejším spôsob je rozdelenie zákazníkov na A, B, 

C“ . [2] 

Kožená (2007) definuje vo svojej publikácii ABC analýzu ako: „Metódu, ktorá 

vychádza z tzv. Paretovho pravidla, ktoré hovorí, že významné veci tvoria  obvykle relatívne 

malý podiel výskytu vecí v skupine.“ [4] 

Lamming a Bessant (1995) poskytuje jednoduchú definíciu Paretovho pravidla: 

„Paretova analýza, metóda určovania relatívnej dôležitosti určitých položiek v populácii 

z hľadiska ich príspevku v celkovom efekte. Často sa nazýva pravidlo 80:20, pretože sa 

obvykle nájde 20 percent položiek, ktoré predstavujú 80 percent celkovej hodnoty.“ [5] 

Analýza ABC poskytuje klasifikáciu ekonomických subjektov ako sú, zákazníci, 

dodávatelia, obchodní zástupcovia, zamestnanci, na základe ich príspevku k celkovému 

výsledku. 

Základnou podmienkou využitia tejto metódy je rozdelenie týchto ekonomických 

subjektov podľa miery príspevku od subjektu s najväčším prínosom až po subjekt 

s najmenším prínosom. Kumulatívnym podielom celkového výsledku subjektov sa získa graf 

koncentračnej krivky. Zakrivenie grafu udáva mieru podielu najvýznamnejšieho subjektu na 

celkovom výsledku. Čím vyšší je stupeň zakrivenia koncentračnej krivky, tým  väčšia je 

miera podielu najvýznamnejších subjektov na celkovom výsledku a opačne.  

ABC analýza vychádza predovšetkým z  historických údajov a predpokladaného 

potenciálu do budúcna. Pre uľahčenie sa používa Paretovo pravidlo  (pravidlo 80/20), ktoré 

hovorí o tom, že 80 % obratu, respektíve zisku firmy tvorí  20 % zákazníkov. Tento pomer 

môže byť iný v závislosti na obore činnosti. [2] 

Lošťáková ( 2005) prezentuje princíp Paretovej metódy a metódy ABC  ako: „Obe 

slúžia ku klasifikácii objektov (výrobkov, zákazníkov, teritórií atď.) podľa ich relevantného 

významu v závislosti na zvolenom kvantitatívnom objemovom kritériu ( predaj v naturálnych 

jednotkách, tržby, zisk) a k určeniu kľúčových výrobkov, zákazníkov, teritórií. V oboch 

metódach sa objekty  ( v súlade s klesajúcou významnosťou) členia do skupiny (dvoch skupín 

v prípade Paretovej metódy  resp. tri skupiny v prípade metódy ABC.“ [6] 

Členení objektov z hľadiska ich významu pre metódu ABC je podrobnejší. V skupine 

A sa nachádzajú najvýznamnejšie objekty. Cca 15 % objektov sa podieľa na celkovej hodnote 
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zvoleného kvantitatívneho kritéria zo cca 70 % . Ďalších cca 15 % objektov sa podieľa na 

celkovej hodnote zvoleného kvantitatívneho kritéria z cca 15 % (skupina B). zostávajúcich 

cca 70 % objektov sa podieľa na celkovej hodnote len z cca 15 % (skupina C).  

Neexistuje jednoduché, jednotné pravidlo pre stanovenie hranice medzi skupinami. 

Určenie tejto hranice by malo byť výsledkom subjektívneho rozhodovania. Ako posledné sa 

uskutoční rozdelenie ekonomických subjektov do troch skupín: A, B, C. Skupiny sa odlišujú 

podľa miery príspevkov. Nie je možné sa zamerať len na hlavnú skupinu A. Treba zvážiť, akú 

úlohu hrajú ostatné dve skupiny. [6] 

Tri skupiny zákazníkov 

Zákazníci typu A  

Kľúčoví zákazníci pre firmu. Podieľajú sa na celkovom výsledku nadpriemerne. Je im 

venovaná nadpriemerná pozornosť. Venuje sa im najviac času. Snaha o intenzívne rozvíjanie 

spolupráce. Zákazníkov v tejto skupine je treba kontaktovať minimálne raz mesačne s tým, že 

je prínosné nadväzovať kontakty. Podnik sa snaží o nadviazanie nadštandardných väzieb 

a rozvoj daného zákazníka. [2] 

Zákazníci typu B 

Sú menej dôležití. Na celkovom výsledku sa podieľajú priemerne. Venuje sa im 

priemerná pozornosť Frekvencia návštev nižšia než raz za dva až tri mesiace. Títo zákazníci 

sú v častom kontakte s logistikou a zákazníckym servisom.  

Zákazníci typu C 

Ide o najmenej dôležitých a príležitostných zákazníkov. Na celkovom výsledku sa 

podieľajú podpriemerne. Ak z ich strany nie je snaha o rozvoj a potenciál k posunu do vyššej 

kategórie, venuje sa im najmenej času a je možné uvažovať o ukončení vzťahu.  [2] 

Dva typy údajov, z ktorých je možné vychádzať 

1. Jediným kritériom je finan čný objem (obrat, tržby) 

Toto rozdelenie je najjednoduchšie. Prostredníctvom obchodných štatistík sa rozdelia 

zákazníci podľa obratu. Následne sa vyberie 20 % najväčších a zaradia sa do kategórie A. 
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Ďalších 30-40 % figuruje v B kategórii. Ostatní zákazníci sú priradený do C kategórie.   

Keďže sa odbery zákazníkov menia je nutné túto kategorizáciu neustále pomerovať 

s realitou.  

2. Výberových kritérií je viac 

Môžeme stanoviť kritéria pri rozhodovaní o zaradení zákazníkov podľa :  

- tržby alebo obratu, 

- marže, hrubého zisku, 

- potenciálu zákazníka, 

- odoberaného sortimentu, 

- platobných podmienok a platobnej disciplíny. 

Vychádza sa opäť s obchodnej štatistiky. Jediné kritérium, ktoré nie je jasné 

z obchodnej štatistiky je potenciál firmy. Ten je možné hodnotiť na základe potenciálneho 

rastu firmy a potenciálneho navýšenia obratov. [2] 

 

2.2.2. Metóda krycieho príspevku 

Predaj je dôležitým ukazovateľom výkonnosti podniku. Jeho nedostatok je, že 

nezobrazuje nákladové aspekty. Výsledky predaja neukazujú dôvody získania zákazky 

(zníženie ceny a teda i marže, vyvinuté vyššie úsilie zvýšením nákladov na predajné sily, 

investovanie do komunikácie). Z tohto dôvodu je efektívnejšie použitie  efektívnosti predaja 

použiť ukazovateľ krycieho príspevku.  

Analýza marketingovej produktivity 

Analýza marketingovej produktivity sa zaoberá dopadom marketingovej stratégie či 

programu na veľkosti predaja či tržného podielu. Táto analýza odhaduje vzťah medzi zmenou 

ceny alebo zmenou iného marketingového výdaja (výdaj na reklamnú kampaň) a veľkosťou 

predaja (tržný podiel). Vychádza hlavne z vnútornej analýzy (zmena výdajov, zmena veľkosti 

predaja) a z merania trhu (zmena veľkosti trhu). [9] 

Analýza ziskovosti 

Ziskovosť je merítko zisku z hľadiska množstva nákladov, ktoré sú potrebné k jeho 
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vytvorení. „Analýza ziskovosti sa zaoberá hodnotením dopadov variantných marketingových 

stratégií a programov na maržu výrobku  alebo výrobkovej rady. Vychádza z vnútornej 

analýzy (analýzy veľkosti predaja pre jednotliví výrobkové rady a analýzy nákladov)“. [5], [9] 

Tržný podiel predstavuje percento z celkových predajov na trhu, ktoré drží jedna 

firma. Predaje firmy je možné zistiť ako hodnotu celkových predajov firmy (predajná cena 

vynásobená množstvom) alebo ako počet predaných jednotiek.   

Ziskovosť výrobku a jeho meranie 

V prvom rade, je však potrebné porozumieť, z čoho sa zisk firmy skladá. Jedným z 

cieľov každej podnikateľskej jednotky je dosahovanie zisku. Nemusí to byť primárny cieľ, no 

ak z dlhodobého hľadiska firma nedosahuje zisk, jej existencia je ohrozená. Zisk poskytuje 

zdroje potrebné na neustálu inováciu produktov a služieb, alebo na ich prispôsobovanie 

potrebám zákazníkov. [9] 

Meranie ziskovosti výrobku má niekoľko fáz. Ako prvé sa musia identifikovať 

variabilné a fixné náklady. Členenie nákladov na fixné a variabilné má význam predovšetkým  

pri skúmaní vzťahov medzi základnými ekonomickými veličinami, ako sú náklady, objem 

výroby a zisk. Pre manažérske rozhodovanie je dôležité členenie nákladov podľa jednotlivých 

závislostí na zmenách objemu výroby.  

Náklady pre podnik predstavujú ceny vstupov do ekonomickej činnosti. Na ich výške 

do značnej miery závisí, ako bude podnikanie úspešné. Preto vzniká snaha podnikov 

minimalizovať náklady tak, aby výrobný proces prebiehal čo najhospodárnejšie. Náklady 

predstavujú účelne vynaloženie hospodárskych prostriedkov v peňažnom vyjadrení. Tieto 

peňažné čiastky podnik vynakladá na získanie výnosov.  

Podľa Koženej ( 2007) sú fixné náklady nezávislé na zmenách objemu výroby. Tieto 

fixné náklady, nazývajú sa tiež režijné náklady, majú zaistiť chod výrobného procesu . Do 

fixných nákladov sa zaraďuje časť réžií, napr. odpisy, mzdy správnych a riadiacich 

pracovníkov, nájomné, úroky z pôžičiek a pod.  

Variabilné náklady, tiež označované ako premenlivé, sa menia buď rovnako rýchlo 

ako objem výroby (proporcionálne náklady), rýchlejšie než objem výroby (nadproporcionálne 

alebo progresívne), alebo pomalšie než objem výroby (podproporcionálne alebo degresívne).  
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V druhej fáze nastáva rozdelenie fixných nákladov na náklady: priraditeľné 

a nepriraditeľné. Najprv sa zistí o aké náklady ide a aké náklady do nich zaraďujeme. [4], [9],  

[10] 

Účelové členenie nákladov môže byť rozdelené do dvoch druhov. Má dve hlavné 

skupiny nákladov: jednicové (priame) a režijné (nepriame). Jednicové náklady súvisia priamo 

s výkonom. Priraďujú sa nositeľom nákladov (výkonu alebo zákazke). 

Ostatné náklady, ktoré súvisia z výrobou ako celok sú označované ako režijné náklady 

(náklady na obsluhu, riadenie, odpisy, poistenie, mzdy pracovníkov  v doprave, platy 

vedúcich pracovníkov, spotreba elektrickej energie a vody). Tieto náklady sa nemôžu 

pripočítať priamo určitému výkonu, pretože vznikajú uskutočňovaním viacerých alebo 

všetkých výkonov.  

Po identifikácii a rozdelení nákladov podniku sa pristúpiť k výpočtu variabilného 

krycieho príspevku a celkového krycieho príspevku. [4], [9], [10] 

Typy krycích príspevkov 

Existujú dva typy krycích príspevkov. [9]  

1. Celkový krycí príspevok - vyjadruje hodnotu,  ktorou jednotlivý výrobok prispieva 

k pokrytiu nepriraditeľných fixných nákladov a zisku. Nepriraditeľné fixné náklady sú 

tie, ktoré nie je možné jednoznačne dosadiť k danému výrobku (výrobkovej rade).  Ide 

o správnu réžiu alebo o public relations. 

CKP = T – VN – FNprir. 

Percentuálny krycí príspevok - predstavuje výťažnosť krycieho príspevku z predaja.  

PCKP = (CKP/tržby) x 100  

2. Variabilný krycí príspevok - Variabilný krycí príspevok vyjadruje hodnotu,  ktorou 

jednotlivý výrobok prispieva k pokrytiu fixných nákladov a zisku.  

VKP = T – VN 

Vysvetlivky:    CKP ........... celkový krycí príspevok 

VKP …… variabilný krycí príspevok 

PCKP ........ percentuálny celkový krycí príspevok 

T ............... tržby 

VN .......... variabilné náklady  

FNprir ..... fixné náklady priraditeľné   
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3. CHARAKTERISTIKA SPOLO ČNOSTI PILA MSK, a. s. 

3.1. Drevospracujúci priemysel 

Drevospracujúci priemysel (DSP) je jeden z najdôležitejších, dynamicky sa 

rozvíjajúcich priemyselných sektorov EÚ, ktorý predstavuje približne 10 % z celého 

výrobného priemyslu EÚ. Lesníctvo s DSP spája spoločná a obnoviteľná surovina – drevo, 

tesné medzi sektorové vzťahy pri dodávkach a spracovaní dreva, využití drevných zvyškov, 

ich recyklovaní a spoločný prístup k politike na úrovni EÚ. [12] 

Lesné hospodárstvo stavia v Českej republike na dlhoročnej tradícii, rovnako ako 

drevospracujúci priemysel, ktorý využíva jeho surovinovú základňu. 

Drevársky priemysel si vďaka jeho významu v oblasti produkcie, zamestnanosti a 

ďalším súvisiacim efektom zaslúži v rámci spracovateľského odvetvia pozornosť. Firmy 

podnikajúce v drevárskom obore nepôsobia izolovane, ale operujú v prostredí, ktoré ich 

externe ovplyvňuje. Okrem účinkov pôsobiacich na väčšinu podnikateľských subjektov 

obdobne existuje rada ďalších väzieb, možností a obmedzení, ktoré sú pre drevársky obor od 

oborov ostatných odlišné. Jedným zo zásadných je fakt, že základnou surovinou, s ktorou sa 

vo výrobnom cykle pracuje, je drevo. Jeho unikátnosť spočíva predovšetkým v tom, že proces 

jeho získavania (ťažby) je vo väčšine civilizovaného sveta určitým spôsobom regulované. 

[12] 

 

Obrázok 3.1: Pyramída tvorby pridanej hodnoty výroby [12] 
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Ťažobné možnosti ČR sa obvíjajú od disponibilnej zásoby drevnej hmoty v lesoch. 

Nárast celkových zásob je od roku 2005 sprevádzaný stabilným rastom realizovaných tržieb. 

Medzi rokmi 2006 a 2007 došlo k nárastu tržieb tuzemskej drevnej suroviny o 4,7 %. Tento 

nárast bol spôsobený tiež ťažbou dreva v dôsledku likvidácie veternej kalamity. [17] 

Taktiež firma Pila MSK a. s., sa zaoberá výkupom a spracovaním dreva na území 

Českej republiky. Pôsobí na tomto vybranom trhu už dlhšiu dobu a zameriava sa na 

zákazníkov, ktorí nie sú koneční spotrebitelia. Drevo ako základná surovina sa používa pri 

výrobe iných produktov a spracováva sa tak, že mení svoj tvar a vzhľad. Je možné ho nazvať 

priemyslovou surovinou.  

Z marketingového pohľadu sa radí drevospracujúci priemysel do vzťahu B2B. Pod 

pojmom B2B (Business to Business) chápeme obchodný vzťah medzi dodávateľom a 

odberateľom, pričom ani jeden z nich nie je koncový spotrebiteľ, zákazník. Ide o vzťah dvoch 

spoločností, ktoré vzájomne obchodujú. [14] 

Základným rysom B2B marketingu je to, že kupujúcim nie je jednotlivec, ale 

spoločnosť. Tento fakt zásadne ovplyvňuje celý proces nákupu. V B2B marketingu 

nedominuje pri rozhodovaní sa o kúpe/nekúpe produktu vnútorný pocit kupujúceho, ale 

merateľné benefity, ktoré produkt ponúka a cena, za ktorú je produkt ponúkaný. Vyplýva to 

jednak zo samotného charakteru kupovaných produktov. Druhým dôvodom je, že nákup musí 

vo väčšine prípadov odsúhlasiť v spoločnosti viacero ľudí. [14] 

 

3.2. Spoločnosť Pila MSK 

Firma Pila MSK a. s., sa zaoberá výkupom a spracovávaním dreva. 

Spoločnosť Pila MSK, a.s. bola založená 19. decembra 1994 zápisom do Rejstříkového soudu 

v Ostrave so základným kapitálom 112.100 tis. Kč. Majoritným akcionárom je talianska 

spoločnosť S.A.F. Group s.r.o. Ročný obrat činí 240.000 tis. Kč, z toho 55% tvoria tržby 

zo zahraničia.  

Velké Karlovice, sídlo spoločnosti sa nachádza v okrese Vsetín v Zlínskom kraji. Leží 

v podhorí Javorníkov a Beskýd. Velké Karlovice sa nachádzajú v Chránenej krajinnej oblasti 

Beskydy. Zlínský kraj je geograficky veľmi zaujímavý. Jeho západná časť vyplňuje okrem 

nevysokého a lesnatého pohoria Chřiby tiež severnú polovicu Dolnomoravského úvalu 
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a južnú časť Hornomoravského úvalu. Východnú hranicu regiónu tvoria Biele Karpaty, ktoré 

smerom k severu prechádzajú v Javorníky a Moravsko- Slezské Beskydy. Severu dominuje 

Hostýnsko-Vsetínská hornatina. Najväčšou riekou je Morava, k menším tokom patrí Bečva, 

Senice, Olšava, Vlára či Dřevnice.  

Spoločnosť zamestnáva 75 zamestnancov. Spoločnosť Pila MSK, a.s. je podľa počtu 

zamestnancov organizáciou strednej veľkosti. Organizačná štruktúra spoločnosti je 

trojstupňová a je členená na organizačné útvary – úseky, strediská. Je vybudovaná 

hierarchicky a to nasledujúcim spôsobom. Prvý stupeň predstavuje predstavenstvo spolu 

s dozorčiou radou. V čele spoločnosti stojí riaditeľ, ktorý je zároveň predsedom 

predstavenstva a spadajú pod neho vedúci pracovníci jednotlivých stredísk. Spoločnosť sa 

skladá z administratívneho a výrobného úseku. Hlavnou úlohou administratívneho úseku je 

zber informácií do informačného systému,  spracovávanie ekonomických analýz 

vyplývajúcich zo Zákona o účtovníctve a zber a spracovanie dát do interného informačného 

systému. Od minulého roku je jeho podstatnou súčasťou aj nákupne oddelenie. Výrobný úsek 

má dva základné uzly.  Triediacu linku, ktorá slúži k prvotnej príprave drevnej hmoty 

k porezu, a sklad suroviny. Druhým uzlom je agregátna linka, ktorá slúži k porezu drevnej 

hmoty. Súčasťou výrobného úseku je oddelenie predaja a expedície výrobkov. Organizačnú 

štruktúru v grafickom prevedení uvádzam v obrázku č. 3.2. 

Pod pojmom riadenie rozumie vedenie spoločnosti uvedomelý spôsob , akým získava 

mieru spoluúčasti jednotlivých zamestnancov na plnení úloh a ich prístupu k  realizácii, teda 

spôsob, akým vedúci pracovníci postupujú pri plnení  svojich funkcií. Štýl riadenia je 

formulovaný jednak na základe pôsobenia objektívnych vplyvov (základné vlastnosti a 

zameranie spoločnosti) a ďalej na základe vlastností, schopností a skúseností jednotlivých 

členov managementu. Manažéri sa snažia  v spoločnosti vytvoriť také prostredie, v ktorom by 

ľudia mohli efektívne plniť svoje úlohy a dosahovať cieľov spoločnosti, pričom pracovná 

náplň jednotlivých pracovníkov je na všetkých organizačných úrovniach jasne definovaná. 

[13] 
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Od svojho vzniku Pila MSK neustále investuje do rekonštrukcie a modernizácie 

závodu. Boli rekonštruované výrobné haly, vybudované spevnené plochy, kúpená technológia 

linky na obrez slabej drevnej hmoty, triediaca linka s elektronickou príjimkou dreva 

a obslužné manipulačné vozidlá. V prvej  polovici roku 2007 bola zriadená manipulačná linka 

pre spracovanie surových kmeňov, ktorá je taktiež vybavená elektronickým meraním 

príjmaného dreva. Investície sú zamerané taktiež smerom ku zvyšovaniu kvalifikácie 

zamestnancov. Na tomto základe je postavená odborná a profesionálna úroveň zaisťujúca 

optimálne služby nielen vo vnútri spoločnosti, ale zároveň kvalitní servis smerujúci 

k maximálnej spokojnosti zákazníka. [13] 

Medzi základné činnosti spoločnosti Pila MSK, a.s. patrí: 

• výroba piliarska, 

• stolárstvo, 

Predstavenstvo Dozorčia rada 

Riaditeľ 

Administratívny úsek Výrobný úsek 

 

 

Sklad 
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Stará pilnica 
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Obrázok 3.2: Organizačná štruktúra spoločnosti Pila MSK a. s. 
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• nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja, 

• cestná a motorová preprava. 

Hlavnou náplňou činnosti je piliarska výroba, ktorej nosným produktom je paletový 

prírez v ročnom objeme 70 tis. m3. Pre zaistenie kontinuálneho chodu je nutné ročne zaistiť 

nákup 180 tis. m3 ihličnatej guľatiny v akosti Cx/Br. Ostatnými produktmi vznikajúcimi 

pri spracovaní guľatiny a s ktorými spoločnosť obchoduje sú: 

• papírenská štěpka (určená pre tuzemský celulózo-papierenský trh), 

• drevená pilina (vhodná pre výrobu drevených brikiet a peliet, pre spaľovanie, pre 

výrobu drevotrieskových a drevoštepkových dosiek), 

• mulčovací kůra (drtená pre úpravy záhrad), 

• drevené piliny, 

• drevené palety. 

Pre definíciu výrobku na business trhu nie je rozhodujúca vlastnosť výrobku, ale kto je 

zákazníkom. Do výroby vstupuje veľa rôznych činiteľov. Spoločnosť na výrobu výrobkov 

využíva vstupy, ako je kapitálové vybavenie a investície, ktoré predstavujú dôležité finančné 

výdaje spoločnosti. Kapitálové vybavenie a investície môžeme klasifikovať ako pozemky, 

budovy a zariadenia, ktoré slúžia na spracovanie, ale tiež na skladovanie dreva.  

Dôležitou súčasťou je aj príslušenstvo, aj keď nie je súčasťou finálneho výrobku. Iba 

uľahčuje výrobný proces.  Je to spravidla ručné náradie a iné pomôcky pri výrobe 

a spracovaní dreva, ale tiež vybavenie kancelárií osobnými počítačmi a nábytkom. Ďalej pri 

výrobe výrobku sú v súčinnosti polotovary, spracované materiály, suroviny a iné pomocné 

materiály. Súčasťou výroby sú aj služby. Môžu byť technickej (testovanie akosti) alebo 

netechnickej povahy (reklamné služby). 

V roku 2008 získala spoločnosť dotáciu v rámci Operačného programu Podnikania a 

inovácie (OPPI) na projekt Informačný systém - Pila MSK.  

V roku 2006 prešla spoločnosť náročným procesom príprav na Certifikáciu 

spotrebiteľského reťazca dreva C-o-C (Chain of Custody) a v októbri jej bol udelený certifikát 

deklarujúci jasný pôvod drevnej hmoty CFCS 1004:2006 revízia 2 pod registračným číslom 

6001536/H. [13] 
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3.3. Analýza mezoprostredia  

3.3.1. Dodávatelia 

Spoločnosť Pila MSK a. s., získava drevnú surovinu  výkupom od rôznych subjektov. 

Tieto subjekty sú v blízkom kontakte. Najprv vyhľadávajú potencionálych dodávateľov 

pomocou internetu a iných médií. Výkup uskutočňuje vo veľkom množstve od štátnych lesov, 

v nemalej miere od urbárov. Hlavnými dodávateľmi spoločnosti sú tiež živnostníci, ktorý 

ťažia drevo a následne ho predávajú. 

B2B nákupný proces sa skladá z niekoľkých fáz, ktoré už vyplývajú z hore uvedeného 

príkladu. Sú nimi: 

Vyhľadanie potenciálnych dodávateľov 

• Získanie potrebných informácií o dodávateľoch. 

• Získanie cenových ponúk od dodávateľov. 

• Rozhodovací proces na niekoľkých úrovniach. 

• Zazmluvnenie dodávateľsko - odberateľského vzťahu. 

• Pravidelné prehodnocovanie výhodnosti vzťahu. 

Kvôli veľkému počtu fáz nákupu a potrebe zapojiť do nákupu značný počet ľudí  

z organizácie trvá proces aj niekoľko mesiacov. Firma hľadá  komplexné riešenie svojho 

problému prostredníctvom nákupu dreva. Nehľadá len konkrétny produkt, zaujíma ho aj 

schopnosť implemenácie produktu v jeho firme, dopad na organizáciu, možnosti 

prispôsobenia, dodacie podmienky, lehoty a iné. Preto potrebuje veľké množstvo informácií 

nie len o produkte, ale aj dodávateľoch, o tom ako prebehla aplikácia riešenia u existujúcich 

klientov, aké výsledky zaznamenali klienti. Dodávateľ sa hľadá len raz za dlhé obdobie. 

Ďalšie hľadanie sa uskutočňuje až po prehodnocovaní vzťahu s klientom, alebo pri 

nespokojnosti s aktuálnym dodávateľom. [14] 

3.3.2. Prostredníci 

Pila MSK a. s., pri svojej činnosti nevyužíva žiadnych prostredníkov pre 

sprostredkovanie vstupov. Fyzickú distribúciu si zabezpečuje sama. V areály spoločnosti sa 

nachádza plocha na skladovanie dreva. Taktiež vlastní sklady na skladovanie svojich 

produktov. Prepravu zabezpečuje podľa zmluvy a dohody so zákazníkmi. O finančnú stránku 

a investície sa spoločnosť stará v nemalej miere prostredníctvom úverov od komerčných 
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bánk, prostredníctvom dotácií a iných podporných programov. Poistenie budov, strojov, 

pracovníkov je dôležitým krokom k úspešnej činnosti firmy. Súčasná doba núti ku zvýšenej 

opatrnosti v každej fáze, či už výrobnej alebo rozhodovacej.  

3.3.3. Zákazníci 

Firma sa zameriava na výkup a spracovanie dreva. Toto spracovanie po úprave má 

podobu produktov. Všetky tieto produkty tvoria hlavnú náplň podnikateľskej činnosti. 

Zákazníci firmy sú subjekty, ktoré pracujú s drevom a drevo potrebujú pre svoju činnosť. Tiež 

firma ponúka zákazníkom kompletné sušenie drevín. Za zákazníkov spoločnosť považuje 

právnické alebo fyzické osoby, ktoré majú záujem o kúpu paliet, pilín a kôry, sušené rezivo, o 

paletové prírezy a o rezivo. Zákazníkov firma získava hľadaním napr. na internetových 

stránkach určených na tento účel. Jedná sa o informačné portály zamerané na drevársky 

a nábytkársky priemysel.  

Spoločnosť je dôležitým producentom v spracovaní a výkupe dreva vo svojom okolí. 

Svoje zákaznícke kontakty nadobudla nielen v Českej republike. Tuzemsko, a hlavne teda 

Taliansko, je hlavný zdroj príjmov, ktoré sa pohybujú vo výške okolo 55 % na tržbách 

spoločnosti. Veľkú úlohu tu taktiež zohrávajú neziskové organizácie, štátna správa 

a komerční zákazníci, ktorí tvoria cieľovú skupinu pre drevársku spoločnosť.    

3.3.4. Konkurencia 

Konkurencia v drevospracujúcom priemysel z roka na rok rastie. Jedná sa 

o obnoviteľný zdroj, po ktorom je z roka na rok čoraz väčší záujem. Dynamicky sa rozvíja 

a napreduje. Stredná Európa je známa svojou lesnatou plochou. História ukázala aké dôležité 

je spracovanie toho čo zem ponúka. Preto krajiny ako Česká republika, Slovenská republika 

a iné využívajú svoje bohatstvo. Konkurencia v tomto smere netreba podceňovať.  Preto firma 

Pila MSK a. s., má hlavnú konkurenčnú výhodu oproti ostatným, a to príjem tržieb vo výške 

až 55% zo zahraničia. Týmto krokom si môže dlhodobo udržať miesto na trhu a rozširovať 

svoje záujmy. Tiež sa vyznačuje mnohými výhodami ako sú: 

• technická vybavenosť, 

• vysoká technická kvalifikácia zamestnancov a  jej priebežné zvyšovanie, 

• vysoká loajalita zamestnancov, 

• nulová fluktuácia, 
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• priekopnícka vývojová činnosť (vývoj optimalizačných programov na spracovanie 

drevnej hmoty), 

• pravidelná údržba všetkých technologických zariadení vlastnými zdrojmi, 

• pružný mzdový systém založený na vysokej motivácii zamestnancov, 

• ochota učiť sa novým metódam, technikám a postupom, 

• vysoká úroveň systému bezpečnosti, 

• pozitívny vývoj základných ekonomických ukazateľov, 

• vysoká kvalita služieb, 

• dobrá povesť u odberateľov, 

• know – how. [12], [13] 

 

Porterova analýza konkurenčných síl 

 

Bariéry vstupu nových konkurentov :   

Kritickým faktorom je riziko vstupu nových konkurentov, ktorí prinášajú doplnkové 

kapacity a snažia sa predať svoje výrobky. Toto riziko treba hodnotiť na základe vstupných 

bariér pre daný sektor a tiež vzhľadom na odvetné opatrenia firiem, ktoré už na trhu existujú. 

Ide o agresívne obchodné akcie ako napr. zníženie cien, reklamu a podporu predaja, 

protiútoky na pôvodnom trhu príchodzích s cieľom ich oslabenia na vlastnom poli.  

Úspory z rozsahu, vysoké náklady na zmenu dodávateľa pre potenionálnych 

zákazníkov. U podnikov tohto typu sa dodávatelia hľadajú obtiažne. Nákupný proces sa 

skladá z niekoľkých fázy, ktoré som spomenula v kapitole Analýza mezoprostredia. 

Dodávateľ sa hľadá iba raz za obdobie alebo pri nespokojnosti. Na začiatok je potrebné veľké 

množstvo peňazí. Vysoké investičné náklady sú spojené s kúpou strojov, priestorov na 

spracovanie a skladovanie dreva, zriadenie administratívy a získanie kvalifikovaných 

pracovníkov. 

 Organizácie sa stretávajú s obmedzených prístupom k distribučným kanálom 

a výrobným zdrojom. Legislatíva, štátna regulácia a medzinárodná legislatíva upravujú 

pôsobenie podnikov v tomto odvetví, či už ide o ochranu životného prostredia, alebo zákony 

upravujúce podnikanie.  Neprestajne je dôležité aby mal podnik prostriedky na udržanie sa 

v odvetví, aby bol schopný platiť svoje záväzky, a aby mal plynulý prístup k surovinám. 
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Výrobková heterogenita je zákazníkom vnímaná a rozhoduje pri nákupe. [14]  

 

Intenzita konkurencia v odvetví:   

Pri analýze existujúcej konkurencie je zaujímavá stabilita pozície firiem, ktorú 

ovplyvňujú faktory ako veľkosť trhu v odvetví.V súčasnej dobe rastie konkurencia v 

drevospracujúcom odvetví. Dôležitý je určitý podiel investícií pre fungovanie podniku 

(vysoký podiel fixných nákladov na chod spoločnosti). Diferenciácia výrobku neexistuje. 

Náklady na zmenu dodávateľa ostávajú vysoké, kvôli charakteru získania dodávateľa. Určitý 

podiel výrobnej kapacity ostáva nevyužitý.  

 

Faktory ovplyvňujúce vyjednávaciu silu dodávateľov: 

Silní dodávatelia majú tendenciu pohltenia svojej klientely. Môžu vytvárať tlaky na 

odberateľský sektor, zvyšovaním cien, diktovaním kvality a sortimentu výrobkov. Opäť sa 

stretávame s nákladmi, ktoré sú spôsobené zmenou dodávateľa. Ostatní dodávatelia ponúkajú 

náhradné vstupy líšiace sa kvalitou a cenou. Ďalej sú to faktory ako výdavky na nákup 

výrobku dodávateľa v pomere k celkovým nákupným výdavkom. Hroziaca integrácia firiem 

so zákazníkmi (vertikála integrácia vpred) v pomere k hrozbe integrácie firiem s dodávateľmi 

(vertikálna integrácia spätná). 

 

Faktory ovplyvňujúce vyjednávaciu silu zákazníkov: 

Veľkosť nákupu zákazníkov je faktor, ktorý ovplyvňuje intenzitu konkurencie tlakom 

na znižovanie cien, vyžaduje najvyššiu kvalitu. Je potrebné informovať zákazníkov o ponuke 

dodávateľov. Čím vyššia koncentrácia dodávateľov tým väčšia možnosť výberu medzi 

ponukami pre zákazníkov. A čím vyššia koncentrácia zákazníkov, tým je vyššia možnosť 

získania obchodného partnera. Diferenciácia výrobkov vedie k väčšej efektívnosti 

a spokojnosti zákazníkových potrieb, a tým sa zvyšuje veľkosť podielu nákupným výdajom  

od zákazníka.  

 

Hrozba vstupu konkurentov so substitučnými výrobkami: 

Každý podnik v určitom odvetví je potenciálnym konkurentom pre iné odvetvia. 

Substitút = výrobok alebo služba, ktorý môže nahradiť pôvodný výrobok alebo službu. 
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Uspokojuje podobné potreby. Pri zmene dodávateľa so substitučným výrobkom nesie 

spoločnosť náklady (technické, administratívne, logistické...) Čím je jeho cena nižšia a kvalita 

vyššia (cena substitútov k cene nahradených výrobkov), a čím nižšie sú náklady na prestup k 

substitučnému výrobku (ochota zákazníkov prejsť na nový substitučný výrobok), tým 

vážnejšie sú hrozby.  [14] 

 

 

 
Obrázok 3.3: Porterova analýza konkurenčných síl [19] 

 

3.3.5. Verejnosť 

Rozoznávame rôzne druhy verejnosti: 

Laická – sú to všetko subjekty nakupujúce produkty a využívajúce služby spoločnosti Pila 

MSK a. s.. Ide hlavne o zahraničné subjekty nakupujúce produkty spoločnosti, ktoré tvoria 

55% tržieb. Tiež nemožno zabudnúť na českých nákupcov a v nemalej miere slovenských 

nákupcov. 

Odborná – pri spracovaní dreva sa dodržujú normy. K výrobe peliet je prísne zakázané 

používať chemické a syntetické spojivá. Spoločnosť tiež dodržuje normy kvality a predpisy 

EÚ a smernice. 
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Vnútorná – ide o zamestnancov firmy. Spoločnosť stále zvyšuje kvalifikáciu zamestnancov, 

na ktorej základe je postavená odborná a profesionálna úroveň. Týmto chce spoločnosť 

docieliť zaisťovanie optimálnych služieb pre zákazníkov a tiež kvalitný servis. Cieľom je 

maximálna spokojnosť zákazníkov. 

Vláda – štátne orgány, ministerstvo životného prostredia, hospodárstva, vyhlášky, zákony. 

Určujú kritéria a podmienky výroby a podnikania. 

Finančná – banky, finančné inštitúcie pôsobiace v bankovom systéme. 

Zdeľovacie prostriedky – média, ktoré spoločnosť používa pre zviditeľnenie ( internetová 

stránky spoločnosti). 

Občianskej združenia – Greenpeace, matky zeme a iné.... 

 

3.4. Analýza makroprostredia 

 

Dopyt na business trhu je definovaný ako odvodený od spotrebného trhu. Teda aj 

spotrebný trh bude ovplyvňovať danú firmu. Makroprostredie na business trhu ovplyvňujú 

faktory demografické, ekonomické, geografické, politicko – právne, technologické a prírodné.  

3.4.1. Demografické vplyvy 

Spoločnosť zamestnáva 75 zamestnancov. Zaraďuje sa medzi stredné podniky čo do 

počtu zamestnancov. Počet obyvateľov z roka na rok rastie. V súčasnosti má Česká republika 

10 501 197 obyvateľov. Životná úroveň sa zvyšuje. Približuje sa životnej úrovni vyspelých 

európskych krajín. [19] 

3.4.2. Ekonomické prostredie 

Hrubá mzda je vo výške 23 350 Kč. Hospodárska a ekonomická kríza v nemalej miere 

ovplyvnila drevársku výrobu a spolu s ňou aj nákup. Kurz eura voči českej korune . Hrubý 

domáci produkt za rok 2009, očistený o cenové, sezónne a kalendárne vplyvy, klesol v 

zrovnaní s rokom 2008 o 4,3 %. V samotnom 4. štvrťroku bol HDP nižší v medziročnom 

zrovnaní o 4,2 % a oproti 3. štvrťroku o 0,6 %. Zahraničný obchod v rámci obdobia december 

2009 vykazoval zo strany dovozu -2,6 % a vývozu 4,8 %. Aj pre spoločnosť Pila MSK a. s. je 

významný vývoz produktov do zahraničia. Významnou mierou sa tuzemskí partneri  

podieľajú na tržbách spoločnosti. Spoločnosť stavia hlavne na vývoze do zahraničia celú 
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podnikateľskú politiku. Nezamestnanosť už nerastie tak prudko ako na začiatku roka a je 

čoraz menej prípadov hromadného prepúšťania. Nezamestnanosť v Česku sa dostala na 8 

percent. Inflácia je zatiaľ najvyššia za posledné roky. Index spotrebiteľských cien 

medzimesačne vyskočil o 0,7 %. Česká republika má najnižšie úrokové sadzby v strednej 

Európe oproti ostatným štátom. [15] 

3.4.3. Geografické prostredie 

Drevospracujúci priemysel je lokalizovaný v blízkosti dedín a väčších miest 

s drevárskou tradíciou, v dostatočne zalesnených oblastiach, kde je dostatok drevnej suroviny. 

Je nevyhnutné, aby sa podnik nachádzal v ľahko dostupnom teréne, v blízkosti ciest a 

dopravných komunikácií, ktoré len uľahčia presun drevnej suroviny alebo hotových 

výrobkov.  

3.4.4. Politicko - právne prostredie ( legislatíva ) 

Za účelom adresnejšieho a komplexnejšieho riešenia problémov súvisiacich s lesnými 

ekosystémami sa v priebehu rokov vytvorilo viacero medzinárodných fór a iniciatív, ktoré 

poskytli platformu na výmenu skúseností a názorov a vytvorili priestor na spoločný postup v 

boji proti globálnemu znižovaniu rozlohy lesov a ich postupujúcej degradácii.  

 

Medzinárodná lesnícka politika a legislatíva: 

• Organizácia Spojených národov, 

• Európska únia, 

• Ministerské konferencie o ochrane lesov v Európe (MCPFE), 

• Legislatíva EÚ. 

 

Lesnícka a myslivecká legislatíva ČR: 

• Zákon č. 289 zo dňa 3.11.1995 o lesoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(lesný zákon), 

• Zákon č. 149 z 18. dubna 2003, o uvádzaní do obehu reprodukčného materiálu lesných 

drevín lesnícky významných druhov a umelých krížencov, určeného k obnove lesa a 

zalesňovaní, a o zmene niektorých súvisiacich zákonov (zákon o obchode s 

reprodukčným materiálom lesných drevín), 
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• Zákon č. 387 zo dňa 19. Srpna2005, ktorým sa mení zákon o uvádzaní do obehu 

reprodukčného materiálu lesných drevín a zákon o ochrane prírody a krajiny, 

• Zákon č. 114 zo dňa 19. 2. 1992 o ochrane prírody a krajiny, 

• zákony upravujúce podnikanie v ČR (zákonník práce, živnostenský zákon, obchodný 

zákonník). [12], [16] 

 

Iné normy a zákony: 

• cenové, mzdové, vývozné, dovozné, clo, 

• ekologické normy pri spracovaní dreva a normy EÚ (zákon o ochraně zemědělského a 

půdního fondu, zákon o opatřeních na ochranu ovzduší ), 

• enviromentálna legislatíva. [12], [16] 

3.4.5. Prírodné prostredie 

Patria sem prírodné zdroje, ktoré sa využívajú ako vstupy. Obmedzené obnoviteľné 

zdroje, medzi ktoré patria lesy, musia byť využívané múdro. Plochy sa opäť zalesňujú, orná 

pôda sa chráni. Lesné pozemky pokrývajú v súčasnej dobe 33,7 % (2 649 147 ha ) z 

celkového územia štátu. Výmera lesa sa od druhej polovice 20. storočia sústavne zvyšuje. 

Medzi európskymi štátmi patrí tak Českej republike 12. miesto v lesnatosti. V dôsledku 

dlhodobého zalesňovania neúrodných poľnohospodárskych pozemkov sa plocha lesov 

postupne zväčšuje - ročne asi o 700 ha.  

 Pre drevospracujúci priemysel sú dôležité klimatické podmienky, veterné podmienky 

a podmienky regiónu, kde sa ťažba uskutočňuje. Nestabilná cena energií zvyšuje cenu výroby 

produktov. Trendom je vyrábať, tak aby sme neznečisťovali životné prostredie. Ide 

o dlhodobý proces, ktorý vyžaduje veľa finančných prostriedkov. Čoraz zreteľnejšie 

poškodzovanie lesov, postupné miznutie tropických pralesov, klimatické zmeny ako aj ďalšie 

negatívne javy ovplyvňujúce životné prostredie sa prejavili vo zvýšenom záujme o lesy a ich 

problematiku vo svete. [17] 

3.4.6. Technologické prostredie 

Tvoria ho sily, ktoré majú vplyv na nové technológie, na vývoj nových výrobkov a 

trhové príležitosti. Nové technológie vytvárajú nové trhy a nové možnosti podnikania. Pila 

MSK sa môže pýšiť technickou vybavenosťou, priekupníckou vývojovou činnosťou, ochotou 

učiť sa novým metódam, technikám a postupom, vysokou úrovňou systému bezpečnosti, 
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vysokou technickou kvalifikáciou zamestnancov a  jej priebežné zvyšovanie. 

Drevo slúži mnohým oblastiam ľudskej činnosti. Pri spracovaní mení tvar a hustotu. 

Využíva sa hlavne na vykurovanie, čo je dnes najbežnejší a najlacnejší spôsob, 

v papierenskom priemysle, v nábytkárstve. Kvôli jeho jedinečnosti a dostupnosti existujú 

náhrady, ktoré plnia úlohu substitútu za drevo. Pri vykurovaní je substitútom za drevo zemný 

plyn, hnedé a čierne uhlie, kal, koks, elektrina, biomasa.... V papierenskom priemysle sa 

využíva celulóza. Plast, sklo, kov tiež môže slúžiť ako substitút v nábytkárstve.  

Drevený odpad vzniká pri spracovaní dreva tak v primárnej fáze – pri jeho ťažbe, ako 

aj v sekundárnej fáze, pri jeho spracovaní. Medzi základné spôsoby zúžitkovania a využitia 

dreveného odpadu možno zaradiť:  

• výrobu drevotrieskových, alebo drevovláknitých aglomerovaných dosiek. 

Vzhľadom na veľkú rôznorodosť dreveného odpadu je možné týmto spôsobom 

využívať len jeho malú časť, 

• výrobu hnojív a metanolu po predbežnej homogenizácii na kotúčovom drviči. 

Kompostovaná drvina zmiešaná vo vhodnom pomere s inými prísadami je 

hodnotným hnojivom využívaným v poľnohospodárstve, 

• drevené brikety, 

• pelety. 

[18]
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4. METODIKA ZBERU DÁT 

4.1. Definovanie problému a ciele 

Cieľom bakalárskej práce je uskutočniť analýzu predaja drevospracujúcej firmy Pila 

MSK, a. s. Zameriavam sa na zhodnotenie situácie spoločnosti v oblasti predaja na B2B trhu.  

Predajná činnosť pre firmu znamená zavŕšenie podnikateľskej aktivity realizáciou 

vyrobených produktov alebo poskytnutých služieb. Úspešnosťou predaja firma preukazuje 

svoju životaschopnosť v tvrdej konkurencii, ktorá rastie z roka na rok. Takisto aj firma Pila 

MSK, a. s. prešla od svojho vzniku mnohými zmenami, ktoré ju poznačili. Spoločnosť 

v minulosti prekonala zmeny a vyvíjala sa pomaly (rekonštrukcie, zmena vlastníka, problém 

so zaistením potrebného objemu surovín atď.) Taktiež legislatíva, zmena daní a odvodov 

prinášajú určité zmeny, ktoré sa dotýkajú fungovania podniku. Rovnako problematika 

sezónnych výkyvov na trhu s drevom ovplyvňuje výrobu a následne predaj. Podnik sa stretáva 

s faktormi, ako sú zmeny cyklov a trendov, závislosť predaja od jednotlivých nákupcov, 

hospodárska a ekonomická kríza, ktorá núti k úsporným opatreniam. Tieto faktory ovplyvňujú 

úspešnosť spoločnosti na trhu. Podnik by mal o tých faktoroch vedieť a mal by sa následne 

brániť a odolávať ich pôsobeniu. Ak chce spoločnosť uspieť musí vedieť vyhľadávať 

príležitosti a pružne reagovať na zmeny trhu.  

Definovanie problému 

Spoločnosť Pila MSK a. s. predáva výkony ale neanalyzuje svoj predaj. Vykazuje 

výsledky, ale nevyužíva žiadnu konkrétnu analýzu,  k tomu, aby zistila kto sú jej najsilnejší 

zákazníci, akú štruktúru zákazníkov eviduje (zahraničný, tuzemský). Aby spoločnosť zlepšila 

proces zaujíma sa o analýzu predaja.  

Ciele marketingového výskumu 

Cieľom analýzy predaja bolo získať obraz o objeme a hodnote predaja spoločnosti Pila 

MSK, a.s. Týmto zistením bolo možné sledovať úspešnosť predaja podľa jednotlivých 

zákazníkov. Pre lepšie pochopenie predaja spoločnosti, bol porovnaný objem a hodnota 

predaja tuzemských zákazníkov oproti domácim zákazníkom, keďže spoločnosť mala 

obchodné styky aj so zahraničím. Predikciou predaja za jednotlivé roky po mesiacoch, bolo 

možné posúdiť, ako sa bude predaj vyvíjať v budúcnosti.  
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Na základe získaných výsledkov jednotlivými metódami bolo možné definovať 

hlavných zákazníkov dôležitých pre spoločnosť, ktorým by sa mala venovať vyššia 

pozornosť. Ďalej  je možné zistiť nakoľko je podnik na trhu úspešný v danom obore 

podnikania. Ako sa mení záujem zákazníkov o výrobky.  

Orientačná analýza situácie 

Získanými údajmi od riaditeľa spoločnosti Pila MSK, a. s. som bola schopná 

uskutočniť analýzy, ktoré boli stanovené (ABC analýza, predikcia predaja, rozdelenie 

zákazníkov podľa jednotlivých faktorov). Každá metóda vyžaduje iné špecifiká údajov. 

Rozdielnosť údajov vidím v obsahu a množstve použitia  pre potreby analýzy.  

V súčasnej dobe nie sú spracované analýzy ktoré by riešili daný problém, je preto bolo 

nutné postupovať ďalej spracovávaním a analyzovaním dát.  

 

4.2. Plán marketingového výskumu 

Typy údajov 

Pri spracovaní a riešení analýzy predaja v bakalárskej práci, som sa zamerala na 

získanie sekundárnych dát, ktoré spoločnosť Pila MSK, a. s. eviduje v informačnom systéme. 

Pre bakalársku prácu boli prínosné hlavne vnútorné zdroje dát, ktoré pramenia z bežného 

sledovania  činnosti firmy, aj keď boli zhromažďované za iným účelom. Všetky tieto dáta  mi 

boli poskytnuté v plnej miere prostredníctvom riaditeľa spoločnosti Pila MSK a. s. Ing. 

Mariánom Koniarom.  

Spôsob zberu údajov 

Údaje sekundárneho charakteru boli získané priamo z podniku. Prostredníctvom 

automatizácie systému firmy boli poskytnuté dáta v rozsahu, ktoré si vyžadujú jednotlivé 

etapy analýzy a metódy použité k analyzovaniu predaja.  

Základným zdrojom údajov považujem vnútorné zdroje dát a to, údaje o vstupoch 

a výstupoch plynúce z účtovníctva. Údaje o vstupoch získam z rozpočtov, časových plánov 

výdajov členené podľa účelu. K údajom o výstupoch som sa dopracovala prostredníctvom 

záznamov o objednanom a expedovanom tovare a tržieb z predaja tovaru alebo služieb. 

Výhodou je rýchla dostupnosť týchto dát. 
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Metódy analýzy 

Rozsah získaných údajov spĺňal atribút k analýze predaja jednotlivými metódami. 

Tieto zvolené metódy boli vybrané, z hľadiska čo najlepšej interpretácie stavu spoločnosti.  

Na začiatku boli stanovené ciele a problémy spoločnosti pre lepšiu orientáciu 

v situácii. V rámci analýzy predaja bolo v pláne spracovať metódu krycieho príspevku, 

analýzu ABC a predikciu vývoja tržieb do budúcna pomocou Microsoft Office Excel. 

K spracovaniu metód boli k dispozícii dáta o predaji spoločnosti na tri  roky späť, rozdelené 

do jednotlivých mesiacov.  

Časový harmonogram 

Tabuľka 4.1 Časový harmonogram 

Čas 

Úloha 11/2009 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010 

Charakteristika 

drevospracujúcej firmy 
�        

Metodika zberu dát  �  �      

Teoretické východiská   �      

Zber dát    �     

Analýza dát     �    

Návrhy a doporučenia     �  �   

Záver     �  �   

 

Pri spracovávaní analýzy predaja a zbere údajov nevznikli žiadne náklady, ktoré by 

som mohla zahrnúť do rozpočtu. 

4.3. Realizačná fáza 

Pri analýze predaja boli skúmala minulé predaje v hodnotovom i v naturálnom 

vyjadrení. Analyzované minulé údaje boli zozbierané v rozsahu potrebnom pre jednotlivé 

analýzy (údaje v rámci jedného roka, až po údaje zahrňujúce niekoľko rokov činnosti firmy). 
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Rovnako ma zaujímala štruktúra predajov a vývoj predajov.  

V analýze predaja pomocou metódy ABC som sa zamerala na predaj v rámci 

jednotlivých zákazníkov (tuzemskí, zahraniční). Boli mi poskytnuté dáta za rok 2008 a rok 

2009 ohľadom predaja, ktoré uskutočňovali jednotliví zákazníci.  

Jednotliví zákazníci (odberatelia) firmy boli rozčlenení podľa miesta pôsobiska, podľa 

formy platby, podľa právnej formy, podľa meny, ktorou platili za výkony spoločnosti.  Na 

základe tohto jednoduchého členenia, je možné získať prehľad o tom, v akej miere podnik 

operuje na tuzemskom a zahraničnom  trhu (teritórium predaja), akú formu platby preferuje 

a v akej mene sa platba uskutočňuje.  Tiež je možné určiť, ktorí zákazníci sa vo väčšej miere 

podieľajú na tržbách spoločnosti, podľa právnej formy ďalších vyššie zmienených aspektov.  

K predikcii predaja spoločnosti som využila dáta tržieb v rozsahu rokov 2007, 2008, 

2009. Roky boli rozdelené na mesačné tržby spoločnosti. Tržby za vlastné výrobky, tržby za 

tovar a tržby za služby boli rozdelené na jednotlivé mesiace. Predikovala som tržby za vlastné 

výrobky samostatne. K súhrnnej predikcii som využila súčet tržieb za vlastné výrobky, tovar 

a služby. Tržby za tovar a služby nebolo možné predikovať samostatne kvôli chýbajúcim 

hodnotám v jednotlivých mesiacoch. K predikcii som použila Microsoft Excel. Pre posúdenie 

celkového predaja a predaja za jednotlivé produkty boli nápomocné účtovnícke záznamy 

o nákladoch a výnosoch.  

Cieľom mojej práce bolo aj uskutočniť metódu krycieho príspevku. Kvôli 

nedostatočným dátam, ktoré mi spoločnosť Pila MSK a. s. nebola schopná poskytnúť som, 

bola nútená túto metódu nezrealizovať.  
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5. ANALÝZA  PREDAJA SPOLO ČNOSTI  PILA MSK, a.s.  

5.1. Štruktúra zákazníkov 

5.1.1. Geografická pôsobnosť zákazníkov 

Za základ analýzy boli zvolené dáta podľa jednotlivých zákazníkov, ktoré eviduje vo 

svojom informačnom systéme spoločnosť Pila MSK, a s. Podľa jednotlivých dátových 

položiek bolo možné získať profil zákazníkov. Sledovanými faktormi, ktoré môžu bližšie 

vypovedať o daných zákazníkoch spoločnosti Pila MSK, a. s. bol počet týchto zákazníkov, 

rozdelenie zákazníkov na tuzemských a zahraničných, a následne spresnenie jednotlivých 

zahraničných spoločností podľa miesta vykonávania podnikateľskej činnosti.  

 

Sídlo zákazníkov z hľadiska krajiny 

 

Obrázok 5.1: Podiel zákazníkov podľa krajín 
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Tabuľka 5.1: Prehľad tuzemských a zahraničných zákazníkov 

Krajina Počet zákazníkov Počet zák. v % 

Česká republika 110 86% 

Slovenská republika 12 9% 

Poľsko 1 1% 

Taliansko 5 4% 

Celkom 128 100% 

 

Na obr. č. 5.1 môžeme vidieť rozdelenie jednotlivých zákazníkov podľa počtu. 

Spoločnosť Pila MSK a. s. eviduje celkom 191 zákazníkov. Avšak za rok 2009 

spolupracovala celkom so 128 zákazníkmi z Českej republiky a zahraničia. Najväčšiu časť 

zákazníkov, ktorú spoločnosť eviduje je z Českej republiky. Ako je zrejmé z tabuľky č. 5.1, 

Česká republika predstavuje pre spoločnosť Pila MSK a. s. hlavný zdroj zákazníkov, čo sa 

týka počtu týchto zákazníkov.  

 Keďže spoločnosť Pila MSK a. s.  operuje nielen na českom, ale aj na zahraničnom 

trhu, bolo dôležité zistiť v akom rozsahu sa podarilo spoločnosti spolupracovať s týmito 

zahraničnými zákazníkmi. Z obr. č. 5.1  je zrejmé, že spoločnosti sa podarilo spolupracovať 

okrem tuzemska aj so zahraničnými spoločnosťami. Za rok 2009 spoločnosť nadviazala 

kontakty so zákazníkmi zo Slovenskej republiky, Poľska a Talianska.. Ako sa dalo očakávať 

spomedzi evidovaných zahraničných zákazníkov Slovenská republika zaujala prvé miesto viď 

tab č. 5.1. Blízkosť národov, podobnosť jazyka, spoločné tradície, história spojuje obe 

krajiny, a obe z tohto vzťahu vedia profitovať.  

Aj keď tieto zahraničné spoločnosti počtom nekonkurujú evidovaným zákazníkom 

z Českej republiky môžu byť pre podnik hlavným zdrojom príjmov. Títo zákazníci tvoria 

menší rozsah čo sa týka počtu zákazníkov oproti zákazníkom z Českej republiky, ale môžu 

vykazovať vyšší objem nákupu a tým sa zaradiť medzi hlavných zákazníkov. Avšak nie je 

možné z tohto grafu alebo tabuľky zistiť, v akom rozsahu z hľadiska predaja sa podieľajú 

jednotlivý zákazníci (tuzemskí a zahraniční) na predaji spoločnosti.  
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       Obrázok 5.2: Podiel zákazníkov na predaji za rok 2009 

 

 

Tabuľka 5.2: Podiel  krajín na predaji za rok 2009 

Krajina Predaj v tis. Kč Predaj v % 

Taliansko 72206 38% 

Slovensko 9479 5% 

Poľsko 23 0% 

Česká republika 107140 57% 

Celkom 188848 100% 

 

Pre lepšie pochopenie zloženia zákazníkov spoločnosti Pila MSK a. s. z pohľadu ich 

podielu na predaji má väčšiu výpovednú hodnotu obr. č.5.2. Zo získaných dát boli zistené 

jednotlivé podiely predaja za zákazníkov rozdelených na Českú republiku, Slovensko, 

Taliansko a Poľsko.  

Z obr.č.5.2 je zrejmé, ako bolo zistené z predchádzajúceho obr. č.5.1, že 

najpočetnejšími zákazníkmi spoločnosti sú tuzemskí zákazníci. Títo zákazníci sa za rok 2009 

podieľali na 57 % - nom podiely predaja spoločnosti, viď obr. č. 5.2. V tabuľke č. 5.2 vidíme 

predaj za jednotlivé krajiny v korunách, ale aj percentuálne vyjadrenie.  

Na začiatku bolo zrejmé z obr. č.5.1, že spomedzi zahraničných evidovaných 

zákazníkov za rok 2009 mala Slovenská republika prvenstvo v počte zákazníkov. Zistením 

jednotlivých podielov na predaji spoločnosti za rok 2009 medzi zahraničnými zákazníkmi má 

avšak Slovenská republika iba 5 %  podiel na predaji spoločnosti Pila MSK a. s. Výrazný 
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podiel na predaji má teda Taliansko (38 %), aj keď v evidencii zákazníkov vykazovalo 5 

spolupracujúcich spoločností, čo je o viac ako polovicu menej než je evidovaných 

slovenských zákazníkov. Poľsko svojím objemom vykazuje veľmi malý nevýrazný podiel. Aj 

preto nie je označený (obr.č.5.2) ako ostané krajiny. 

 Z toho vyplýva, že nie vždy je rozhodujúci počet zákazníkov, ale skôr objem nákupu.  

 

Sídlo zákazníkov z hľadiska vzdialenosti  

 

       Obrázok 5.3: Podiel predajov podľa vzdialenosti zákazníkov 

 

 

Tabuľka 5.3: Vzdialenosť zákazníkov v km 

Vzdialenosť v km Zákazníci Predaj v tis. Kč Predaj v % 

do 20 km 16 4860 3% 

21 - 50 km 18 4964 3% 

51 - 100 km   36 59175 31% 

101 - 250 km 33 25598 13% 

251 - 500 km 20 22045 12% 

nad 500 km 5 72206 38% 

celkom 128 188848 100% 

 

Pri charakterizovaní jednotlivých zákazníkov je dobre vedieť kam až siahajú kontakty 

spoločnosti. Prostredníctvom získaných údajov bolo možné vytvoriť jednoduchú tabuľku kde 

sa rozdelili jednotlivý zákazníci podľa vzdialenosti. Bolo zvolených šesť kategórií.  
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K jednotlivým vzdialenostiam sa priradil počet zákazníkov, ktorí spadali do tejto 

kategórie. Následne sa pre väčšiu výpovednú hodnotu priradil skutočný podiel na predaji v tis. 

Kč. Vzdialenosť sa počítala od sídla spoločnosti Pila MSK a. s. Veľké Karlovice.   

Z tabuľky č. 5.3 vyplývajú údaje koľko zákazníkov patrí do ktorej kategórie, a aký je 

ich podiel na predaji spoločnosti za rok 2009. Najpočetnejšia skupina zákazníkov sa vyskytuje 

v oblasti 51 – 250 km od sídla spoločnosti vo Veľkých Karloviciach. Opäť počet zákazníkov 

nevypovedá o tom v akej miere sa podieľajú na predaji spoločnosti.  

Druhý stĺpec tab. č. 5.3 poskytuje prehľad o podieloch predaja v tis. Kč v jednotlivých 

vzdialenostných kategóriách. Prostredníctvom obr. č. 5.3 môžeme vidieť, že hlavný podiel na 

predaji majú zákazníci vzdialený nad 500 km. Táto skupina zákazníkov tvorí 38 % podiel na 

predaji spoločnosti. Jednoznačne sa jedná o zahraničných zákazníkov z Talianska.  Je na 

mieste porovnať počty zákazníkov v skupine od 51 – 250 km a nad 500 km. V skupine do  od 

51 - 100 km je najvyšší počet zákazníkov, kdežto skupinu nad 500 km tvoria iba 5 zákazníci.  

Svojím podielom na predaji prevyšujú ostatné skupiny. Je to možno spôsobené tým, že 

tak vzdialeným zákazníkom sa logisticky a finančne viac oplatí nakupovať obrovské 

množstvo v menších intervaloch. Keďže neboli poskytnuté informácie o intervale nákupov 

ide skôr iba o odhad. Skôr to môže podnecovať fakt, že spoločnosť Pila MSK a. s. možno 

splňuje podmienky z hľadiska ceny, dodávky, povahy produktu a preto toto nepatrné 

množstvo zákazníkov z Talianska uskutočňujú nákupy práve v takto vzdialenej oblasti.  
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5.1.2. Forma podnikania zákazníkov 

Z obr. č. 5.4 vyplýva, že najčastejšia právna forma zákazníkov je spoločnosť s ručením 

obmedzeným. 57 % zákazníkov sú spoločnosti s ručením obmedzeným. Na druhom mieste sa 

umiestnila fyzická osoba (živnosť) pod ktorou vykonáva svoju podnikateľskú činnosť 34 % 

evidovaných zákazníkov.  

Z hľadiska výhod a nevýhod je vyššia administratívna náročnosť právnickej osoby 

vykompenzovaná oveľa vyššou imunitou voči riziká biznisu a krachu. Výhoda oproti živnosti 

je marketingový aspekt. Spoločnosť s ručením obmedzeným je videná ako kapitálovo 

silnejšia a podnikateľsky skúsenejšia. Z tohto dôvodu je zrejmé prečo s. r. o je najbežnejšia 

forma podnikania.  

 

         Obrázok 5.4: Podiely zákazníkov podľa formy podnikania 

 

 

Tabuľka 5.4: Právne formy podnikania 

 Právna forma Zákazníci Zákazníci v  % Predaj v tis. Kč Priemerný predaj v tis. Kč 

s. r. o 73 57% 135 896 1862 

Fo 44 34% 17495 398 

družstvo 1 1% 17 17 

a. s.  9 7% 33325 3703 

ine (ZPO) 1 1% 2115 2115 

Celkom 128 100% 188848 1475 
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5.1.3. Forma platby zákazníkov 

Dáta, ktoré boli poskytnuté dovoľovali analyzovať zákazníkov aj podľa spôsobu 

úhrady. Prostredníctvom analýzy bolo potrebné zistiť v akej forme prevažne zákazníci 

uhrádzajú svoje záväzky.  

Forma úhrady 

 

               Obrázok 5.5: Podiely zákazníkov na predaji podľa formy platby 

 

 

Z obr. č. 5.5 je zrejmé že najčastejší spôsob platby, za výkony a služby v roku 2009 

bol prostredníctvom faktúry. Faktúrou sa uhradilo 96 % predaja. Tento spôsob úhrady je dnes 

už bežný v podnikateľský, ale aj osobných sférach. Keďže sa firma Pila MSK a. s. zaoberá 

výkupom a spracovaním dreva je pre ňu výhodnejšie používať túto formu úhrady, kvôli 

veľkému finančnému zaťaženiu, ktoré sa uskutočňuje pri obchodnom styku.  

 

Tabuľka 5.5: Forma úhrady zákazníkov 

Platba Zákazníci Predaj v tis. Kč Predaj v % 

Faktúra 99 181851 96% 

Hotovosť 29 6997 4% 

Celkom 128 188848 100% 
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Z tab. č. 5.5 vyplýva, že hotovosťou sa uhradilo 4 % predaja. Dá sa rátať s tým, že 

drobný živnostníci a iné fyzické osoby nenakupujú v tak rozsiahlom množstve ako napríklad 

veľké spoločnosti, preto je zrejmé, že určitá časť týchto zákazníkov preferuje ako spôsob 

úhrady platbu v hotovosti. Vďaka tejto forme úhrady má spoločnosť ihneď peňažné 

prostriedky v pokladni.  

 

Platby v menách 

 

       Obrázok 5.6: Podiel zákazníkov na predaji podľa platby v mene 

 

 

Tabuľka 5.6: Jednotlivé meny a ich podiel na predaji 

Mena Zákazníci Predaj v tis. Kč Predaj v % 

EUR 13 79815 42% 

CZK 111 105733 56% 

CZK/EUR 4 3300 2% 

Celkom 128 188848 100% 

 

Spoločnosť Pila MSK a. s. prijíma úhrady za výkony a služby v dvoch menách. Na  

obr. č. 5.6 vidíme, že najčastejšia úhrada je v českej korune. V tejto mene sa uhradilo 56 % 

predaja za rok 2009. Následne zahraniční zákazníci preferujú úhradu v eurách, viď tab. č. 5.6 

Nepatrnú časť (2 %) tvoria zákazníci, ktorí preferujú úhradu podľa toho, ako sa dohodnú na 
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obchodných podmienkach. Z obr. č. 5.6 je možné vidieť, že istá časť predaja sa uhrádza buď 

v českej korune alebo v eurách.  

Súčasná tendencia stúpajúceho kurzu českej koruny voči euru je nepriaznivá pre 

exportérov. Z dôvodu ekonomickej nestability je pre podnik výhodnejšie uhrádzanie 

pohľadávok v českej korune. Z dlhodobého hľadiska je táto nevýhoda relatívna, pretože 

menový kurz je pohyblivý. Závisí od množstva vonkajších faktorov, tak ako od hospodárskej 

situácie v Českej republike, tak aj od hospodárskej situácie v eurozóne. 

 

5.2. Predikcia tržieb 

5.2.1. Tržby za vlastné výrobky 

Pre potreby predikcie predaja boli použité dáta za tri po sebe nasledujúce obdobia, a to 

roky 2007, 2008, 2009 rozdelené na jednotlivé mesiace. Takto bolo získaných  36 údajov.  

 

        Obrázok 5.7: Predikcia tržieb za vlastné výrobky 

 

 

Prostredníctvom programu Microsoft Office, ktorý zahŕňa program excel, boli 

predikované tržby za vlastné výrobky. Predikcia sa týkala časového horizontu 3 mesiacov 

roku 2010 viď. obr. č. 5.7.  

Z obr. č. 5.7 môžeme vyčítať, že tržby za vlastné výrobky pokračujú v nasledujúcich 

troch mesiacoch roku 2010 klesajúcou tendenciou. Prvé mesiace v roku vždy vykazovali 
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menšie sumy tržieb.  Je to spôsobené aj tým, že v zime je menší počet obchodných transakcií. 

V každom roku spoločnosť vykazovala niektoré menej úspešné mesiace, za ktoré 

dosiahla menšiu hodnotu tržieb oproti iným mesiacom. Následne sa nielen mesačné tržby 

znížili, ale aj ročné tržby. Za spomalenie rastu tržieb spoločnosti sa podpísal aj rok 2008. 

V tomto krízovom roku boli všetky subjekty v menšom či väčšom ohrození. Museli sa 

vyrovnať s nástrahami krízy, ktorá vyústila aj do znížených tržieb spoločností.  Spoločnosť 

Pila MSK a. s. nepodľahla tlaku,  a aj keď s menšími tržbami dokázala zotrvať.  

 

5.2.2. Celkové tržby 

Vstupnými údajmi sa stali tržby za vlastné výrobky, tržby za tovar a tržby za služby 

rokov 2007, 2008 a 2009.  

Obr.č. 5.8 zobrazuje priebeh celkových tržieb spoločnosti a následnú predikciu troch 

mesiacov roku 2010. Táto predikcia sa nápadne podobá na predikciu tržieb za vlastné 

výrobky. Je to kvôli tomu, že tržby za služby a tovar sú oproti tržbám za vlastné výrobky 

o mnoho tisícok  nižšie. Z toho sa dá posúdiť, že hlavnou činnosťou spoločnosti je 

obchodovanie s vlastnými výrobkami. Poskytovanie služieb a predaj tovaru predstavujú pre 

spoločnosť druhoradú činnosť.  

 

Obrázok 5.8: Predikcia tržieb celkových 
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Aj v tejto predikcii tržby pokračujú v klesajúcom tempe. Toto klesajúce tempo je 

možno spôsobené vyššie uvedenými faktormi.  

 

           Obrázok 5.9: Vývoj tržieb za rok 2009 v tis. Kč 

 

 

Vývoj ako  podnik prosperoval vo svojej činnosti nám ponúka obr. č. 5.9 kde môžeme 

vidieť jednotlivé tržby. Pre rok 2009 predstavujú vlastné výrobky hlavný zdroj príjmov. Ako 

je zrejmé z obr. č. 5.9 tržby za služby a tovar vykazujú veľmi nízku úroveň. 

V prílohe. č. 1 sa nachádzajú tržby za vlastné výrobky rozdelené na jednotlivé roky 

a za jednotlivé mesiace. V roku 2007 tržby za vlastné výrobky vykazovali najvyššiu možnú 

hranicu akú kedy spoločnosť Pila MSK a. s. dosiahla (okrem mesiaca jún). Najdrastickejší 

pokles tržieb za vlastné výrobky, ale spoločnosť Pila MSK a. s. vykazuje v roku 2009. Je 

možné, že tento výkyv spôsobila ekonomická a hospodárska kríza vo svete.  

Príloha č. 2 presnejšie definuje vývoj tržieb za vlastné výrobky v percentách za 

jednotlivé roky.  

 Pre spoločnosť Pila MSK a. s. nie sú veľmi významné tržby za tovar a služby. 

Z prílohy č. 3 a 4 je zrejmé, že niektoré mesiace vykazovali nulové tržby za tovar a služby. 

Hlavným zdrojom príjmom pre spoločnosť sú príjmy za vlastné výrobky.  
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5.3. Analýza ABC  

Spoločnosť Pila MSK a. s. spolupracuje s nemalým počtom zákazníkov. Obchodné 

vzťahy udržiava. Nejde jej o krátkodobú záležitosť. Je zložité a obtiažné sa venovať 

jednotlivým zákazníkom na rovnakej úrovni. Preto je na mieste prostredníctvom ABC 

analýzy rozdelenie zákazníkov na skupiny podľa dôležitosti. Rozdelenie zákazníkov na 

skupiny by prinieslo pre vedenie spoločnosti ľahšiu cestu ku komunikáciu so zákazníkmi, 

efektívnejšiu prácu a úsporu času.  

Rozdelenie na tri skupiny zákazníkov bolo možné na základe evidencie. Evidenciou 

spoločnosti boli získané údaje ako sú názvy spolupracujúcich zákazníkov, miesta 

vykonávania podnikateľskej činnosti, ich skutočný objem a výšku nákupu za jednotlivé 

výrobky za rok 2009.  

Na základe týchto údajov je možné rozdelenie zákazníkov do troch skupín 

a definovanie ich významnosti pre spoločnosť na základe podielu na predaji za rok 2009.   

Na začiatku analýzy došlo k zoradeniu 128 zákazníkov podľa predaja a boli vybraní 

zákazníci, ktorí sa podieľajú na predaji vo výške 70 %, 30%, 10 % (viď. obr. 5. 10) 

 

          Obrázok 5.10: Podiel na predaji jednotlivých skupín 
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     Obrázok 5.11: Rozdelenie zákazníkov na A, B a C skupinu 

 

Postup ABC analýzy bol nasledovný: zoradený predaj od najvyššej hodnoty po 

najnižšiu sa skumuloval. Následne sa hodnoty predaja preformulovali na percentá kvôli 

efektívnejšej možnosti rozdelenia zákazníkov na tri skupiny. Zvoleným skupinám sa pridelili 

zákazníci, ktorí podľa kumulovaného predaja v percentách zapadli do zvolených intervalov. 

Do A skupiny sa zaradili spoločnosti s kumulovaným podielom predaja v % v intervale do 70 

%. Následne B skupinu tvorili spoločnosti, ktoré sa zaradili od 70 -90 % intervalu. Poslednú 

najpočetnejšiu skupinu tvorili C zákazníci od 90 – 100 %. 

Z obr. č. 5.10 môžeme vyčítať podiely na predaji, ktoré jednotlivé skupiny tvoria. Je 

zrejmé, že hlavní zákazníci spoločnosti predstavujú 70 %- ný podiel. Béčkoví zákazníci 20 %- 

ný podiel a céčkoví zákazníci 10 % -ný podiel.  

 

5.3.1. Zákazníci typu A 

Zákazníci skupiny A tvoria celkový predaj v korunách vo výške 131 747 tis. Kč. Ich 

nakupovaný objem za rok 2009 činil 84 859 m3. Do tejto skupiny spadá 9 zákazníkov.  

Podieľajú sa na celkovom výsledku nadpriemerne, vo výške 70 % z objemu predaja (viď. 

príloha č. 6). 

Z deviatich členov skupiny tvoria dve spoločnosti významných zahraničných 

zákazníkov z Talianska. Ide o spoločnosti s ručením obmedzeným. Po prepočítaní ich výšky 
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predaja v tis. Kč činil predaj týchto zahraničných zákazníkov sumu 70 248 tis. Kč. Títo 

zákazníci platili v eurách a na faktúru. Keďže sa jedná o zákazníkov mimo Českej republiky, 

tak sa talianske spoločnosti zaraďujú do intervalu vzdialenosti nad 500 km od sídla 

spoločnosti vo Veľkých Karloviciach. Zahraničné spoločnosti majú sídla v talianskych 

mestách Aprilia a Modena.  

Zvyšných zákazníkov tejto skupiny tvorili spoločnosti z tuzemska, čiže z Českej 

republiky. Išlo hlavne o spoločnosti s právnou formou podnikania s. r. o., následne a. s. 

a jedna fyzická osoba. Ich spoločná výška predaja v tis. Kč činila sumu 61 498 tis. Kč.  

Tuzemskí zákazníci platili v českej korune a na faktúru. Vzdialenosť medzi nimi a sídlom 

spoločnosti bola prevažne do 100 km. Do tejto vzdialenosti sa zaraďujú mestá, v ktorých sa 

nachádzajú sídla zákazníkov ako je Brno, Opava, Kralupy nad Vltavou, Staríč, Paskov, 

Hranice.  

9 spoločností, ktoré tvoria zákazníkov skupiny A 

• Andreas Drastík je fyzická osoba, ktorá sa zaoberá predajom, výrobou a výkupom 

drevených paliet.  

• Biocel Paskov a. s. je akciovou spoločnosťou. Zameriava sa na výrobu buničiny. 

• Paletový servis s. r. o.  poskytuje kompletný paletový servis (výroba jednorazových 

paliet, výroba EUR paliet, triedenie, opravu, predaj paliet). 

• Kloboucká lesní s. r. o. sa zaoberá piliarskou výrobou, predajom kulatiny, poskytuje 

služby v oblasti lesníctva a dopravou surovín.  

• CIDEM Hranice, a. s., TIS lignum , s. r. o., SACHCI PALLETS s. r. l. a TKE 

LEGNAMI dopĺňajú skupinu A zákazníkov. Tieto spoločnosti sa taktiež zaoberajú 

výkupom, spracovaní dreva, výrobou buničiny, výrobou paliet atd. 

 

5.3.2. Zákazníci typu B 

Skupina zákazníkov B sa podieľala na celkovom objeme predaja priemerne, vo výške 

20 %. Celkový predaj skupiny B predstavuje 38 716 tis. Kč. Objem nákupu za rok 2009 bol 

vo výške 31 342 m3. Do tejto skupiny zákazníkov patrí celkom 25 spolupracujúcich 
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zákazníkov (viď. príloha č. 6). 

Prevažnú časť zákazníkov skupiny  B tvoria tuzemské spoločnosti. Ich predaj za rok 

2009 bol vo výške 28 832 tis. Kč. Úhrada prebiehala v českej korune (okrem jednej 

spoločnosti, tá platila eurami aj českými korunami) a na faktúru. Prevažná časť tuzemských 

spoločností sú spoločnosti s ručením obmedzeným. V menšej miere sa do tejto skupiny 

dostali fyzické osoby a akciové spoločnosti. Vzdialenosť od sídla spoločnosti je 

u jednotlivých zákazníkov rôzna. Zákazníci pochádzajú z miest ako sú napr. Uherský Ostroh, 

Hradec Králové, Třebenice, Brno,  Bohdač, Frenštát pod Radhoštěm, Zlín, Praha a iné.  

Siedmi zahraniční zákazníci so Slovenska a Talianska tvoria zvyšnú časť skupiny B.  

Ich predaj  je vo výške 8 544 tis. Kč. Platby prebiehali prostredníctvom faktúry a prevažná 

časť predaja sa platila v eurách. Jedná sa prevažne o spoločnosti s ručením obmedzený 

a fyzické osoby. Vzdialenosť od sídla spoločnosti je rôzna. Táto skupina zahrňuje spoločnosti, 

ktoré sú najbližšie,  ale aj tie ktoré sú najďalej vzdialené. Zákazníci skupiny B sídlia v Dosolo 

(Taliansko), Detve, Považskej Bystrici, Kysuckom Lieskovci, Ladcoch a v Makove.  

 

5.3.3. Zákazníci typu C 

Skupina zákazníkov C sa podieľa na celkovom predaji podpriemerne. Výška 

celkového predaja tvorí 10 %  čo činí 18 385 tis. Kč. Objem nákupu za rok 2009 predstavoval 

14 802 m3. C skupina je tvorená 94 zákazníkmi. Najčastejšia právna forma podnikania 

zákazníkov je spoločnosť s ručením obmedzeným. Túto formu podnikania využíva 50 

zákazníkov.  Ostané zvyšné spoločnosti sa vyskytovali ako akciové spoločnosti a družstvo 

(viď. príloha č. 6).  

Najväčšiu časť skupiny C tvoria tuzemskí zákazníci. Ich súhrnná výška predaja za rok 

2009 činí 16 809 tis. Kč. Úhrada prebiehala hlavne prostredníctvom faktúry . v tejto skupine 

sa vyskytujú častejšie platby v hotovosti čo môže byť spôsobené, že túto skupinu tvoria 

okrem právnických osôb osoby fyzické. Ale najpočetnejšiu skupinu tvoria spoločnosti 

s ručením obmedzeným. Pod fyzickou osobou podniká 39 zákazníkov. Jednoznačne 

najpoužívanejšou menou je česká koruna. V tejto skupine sa nachádzajú tí najbližší zákazníci. 

Veľký počet týchto zákazníkov má vzdialenosť od sídla spoločnosti od 20 do 50 km. V tejto 

kategórii je zaradených 31 spoločností, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti sídla 

spoločnosti. Ide o mestá ako Valašská Polanka, Ostravice, Veľké Karlovice, Nový 
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Hrozenkov, Horní Bečva a iné.  

Táto skupina vykazuje 9 zahraničných zákazníkov hlavne zo Slovenska, následne 

z Talianska a Poľska. Súhrnná výška ich predaja spolu dosiahla  sumu 1 575 tis. Kč za rok 

2009. Všetky pohľadávky boli zaplatené hlavne prostredníctvom faktúry a v eurách. Opäť 

najbežnejšia forma podnikania bola spoločnosť s ručením obmedzeným. Keďže sa jedná 

o zahraničných zákazníkov tak tomu zodpovedala aj ich vzdialenosť, ktorá bola v intervale od 

100 km a viac. V týchto intervaloch sa nachádzajú mestá ako Malacky, Bratislava, Lehota pod 

Vtáčnikom, Lódz (Pl), Stabbia, Zocca (It) .  
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6. NÁVRHY A DOPORUČENIA 

Posledná časť bakalárskej práce je zameraná na vyhodnotenie uskutočnenej ABC 

analýzy a na navrhnutie riešenia ako zlepšiť predaj spoločnosti. Návrhy a doporučenia budú 

aplikované k jednotlivým skupinám zákazníkov. 

Analýza zákazníkov podľa predaja by sa mala detailne spracovávať aspoň raz do roka 

prostredníctvom obchodného oddelenia. Toto oddelenie by malo sledovať vývoj podielu na 

predajoch u jednotlivých zákazníkov. Pre stanovenie zákazníkov do jednotlivých skupín by sa 

spoločnosť mala riadiť Paretovým pravidlom 80/20. Toto pravidlo hovorí o tom, že 80 % 

obratu firmy tvorí 20 % zákazníkov. Neexistuje však jednotné pravidlo pre stanovenie hranice 

medzi jednotlivými skupinami. Určenie hranice medzi skupinami by malo byť výsledkom 

subjektívneho rozhodovania.  

 

6.1. Zákazníci v skupine A 

Do skupiny zákazníkov s veľkým podielom na predaji patria kľúčoví zákazníci 

spoločnosti. Sú garantom finančnej stability a úspechu. Podieľajú sa na celkovom výsledku 

nadpriemerne.  

Spoločnosť Pila MSK a. s. eviduje 9 takýchto zákazníkov. Ich celkový podiel na 

predaji spoločnosti zahŕňa 70 % tržieb. Z väčšej časti sa jedná o tuzemských zákazníkov a dve 

zahraničné spoločnosti z Talianska.  

Jednotlivé skupiny zákazníkov rozdelené podľa analýzy ABC potrebujú diferencovanú 

starostlivosť. Navrhujem aby spoločnosť zriadila samostatné marketingové oddelenie, ktoré 

by sa staralo o potreby zákazníkov. Marketingové oddelenie by zabezpečovalo aktívnu prácu 

so zákazníkmi. Staralo by sa o ich potreby a požiadavky. Zámerom by bolo vytvorenie 

určitého systému starostlivosti o zákazníkov. Tento systém marketingového oddelenia nemusí 

byť jednotný pre všetky skupiny. Staralo by sa o súčasných zákazníkov a vyvíjalo by snahu 

o získanie nových potencionálnych zákazníkov. Hlavne by sa malo zamerať na zákazníkov zo 

skupiny A.  

Títo zákazníci sú pre spoločnosť kľúčoví. Marketingové oddelenie by sa malo snažiť 

nadviazať s týmito zákazníkmi kontakt a intenzívne ho rozvíjať. Strata zákazníkov zo skupiny 
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A, by bola pre spoločnosť obrovskou chybou, ktorá by sa premietla do zníženia tržieb 

a ohrozila by sa tým jej tržná pozícia.  

Kľúčových zákazníkov v tejto skupine tvoria aj zahraničné spoločnosti. Aktívnym 

prístupom marketingového oddelenia sa myslí hlavne starostlivosť o túto skupinu, ktorá 

vyžaduje hlbší záujem spoločnosti. Bez kontaktu a pochopenia oboch strán by nevznikol 

vzájomne prosperujúci a výhodný partnerský vzťah. Keďže sa jedná o talianske spoločnosti je 

pre spoločnosť výhodné zamestnávať poverenú osobu z aktívnymi znalosťami anglického 

jazyka.  Táto osoba by komunikovala a predávala ďalej požiadavky nákupnému oddeleniu 

spoločnosti, ktoré sa delí na jednotlivé úseky podľa povahy nákupu.  

Pre spoločnosť by bolo osožné poskytnúť týmto zákazníkom výhody oproti ostatným 

skupinám. Mám na mysli špeciálne výhody ako sú napríklad výhodnejšie doby splatnosti, 

výhodnejšie obchodné podmienky, množstevné zľavy, rabaty, uprednostňovanie dodávok od 

týchto zákazníkov. Výhodami by si spoločnosť Pila MSK vybudovala dôveru zákazníkov 

a spokojnosť. V konečnom dôsledku by získala aj väčšiu lojalitu a vernosť zákazníkov.   

 

6.2. Zákazníci v skupine B 

Sú menej dôležití ako zákazníci v skupine A. Nemajú z hľadiska tržieb pre organizáciu 

taký význam ako predchádzajúci zákazníci. Jedná sa o zákazníkov, ktorí sa vyznačujú 

vysokou mierou lojality a uskutočňujú opakované nákupy. 

Spoločnosť eviduje 25 takýchto zákazníkov. Ich podiel na predaji predstavuje 20 % 

tržieb.  

Sú výzvou pre marketingové oddelenie. Výzvou z pohľadu ich ďalšieho postúpenia do 

skupiny zákazníkov A. Marketing predstavuje umenie nachádzať, získavať a udržiavať 

zákazníkov. Spoločnosť vynaložila veľké finančné prostriedky k získaniu týchto zákazníkov, 

ktorých môže konkurencia pritiahnuť na svoju stranu. Z tohto pohľadu je vhodné, aby sa pre 

túto skupinu zákazníkov ponúkli taktiež výhodné benefity. Výhodnými benefitmi by si 

spoločnosť držala zákazníkov, a tí by určite neprešli ku konkurencii. 
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6.3. Zákazníci skupiny C 

Sú pre spoločnosť najmenej dôležití. Skôr ide o príležitostných zákazníkov.  

V tejto kategórii sa podľa Paretovho pravidla (príloha č. 5) zaradilo najviac 

zákazníkov spoločnosti Pila MSK a. s. Až 94 zákazníkov patrí do tejto skupiny. Spolu tvoria 

10 % podiel na predaji.  

Je v záujme spoločnosti znížiť tento počet zákazníkov. Spoločnosť môže tak urobiť, že 

sa pokúsi presunúť týchto zákazníkov do vyššej skupiny. Ukončenie vzťahu so zákazníkmi zo 

skupiny C, nie je až také zaťažujúce a nebezpečné pre spoločnosť, ako keby stratila 

významného zákazníka zo skupiny A. 

Vytvorením marketingového oddelenia spoločnosť získa prehľadnejší obraz 

o zákazníkoch, o ich aktuálnych potrebách a požiadavkách, ktoré je potrebné riešiť v danú 

chvíľu. Práve prostredníctvom marketingového oddelenia bude firma lepšie hospodáriť 

s časom a financiami, vybuduje si medzi vernými a lojálnymi zákazníkmi dobré meno 

a povesť na trhu.  

Súčasná pozícia spoločnosti Pila MSK a. s. na trhu je veľmi silná. Vyslúžila si to práve 

poskytovaním kvalitných služieb a profesionálnym prístupom. Aj keď nie je na trhu 

nováčikom, stále sa musí učiť ako uspokojovať potreby svojich zákazníkov. Nemala by 

poľavovať v spolupráci so zahraničím, pretože aj odtiaľ jej prichádzajú pozitívne reakcie vo 

forme vysokých podielov na tržbách.  

Firma by si mala uvedomiť význam a váhu každej skupiny zákazníkov. Lojálni 

zákazníci predstavujú pre firmu  pravidelné tržby zvyšujúce zisk. Podnik na získanie každého 

zo svojich súčasných zákazníkov vynaložil veľa peňazí a konkurencia sa neustále snaží 

pritiahnuť ich k sebe. Stratený zákazník predstavuje viac ako len stratu budúceho predaja, 

podnik prichádza o budúci zisk z celoživotných nákupov tohto zákazníka. Náklady na 

prilákanie nového zákazníka môžu byť až päťkrát vyššie ako náklady na udržanie spokojnosti 

súčasného zákazníka. 
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7. ZÁVER 

Cieľom bakalárskej práce bolo analyzovať predaj drevospracujúcej firmy Pila MSK a. 

s. so sídlom vo Veľkých Karloviciach. Analýza predaja bola zameraná na zhodnotenie 

situácie spoločnosti v oblasti predaja na B2B trhu. Účelom bolo získať skutočné objemy 

a hodnoty predaja spoločnosti za rok 2009. Následne zistiť aké segmenty zákazníkov sa 

podieľajú na celkovom obrate predaja spoločnosti za rok 2009. Výsledky analýzy sú uvedené 

v kapitole č. 5 (Analýza predaja spoločnosti Pila MSK a. s.).   

Teoretický základ bakalárskej práce tvorí zhrnutie odborných poznatkov z oblasti 

business marketingu, marketingového riadenia a predaja. Po predstavení spoločnosti v ktorej 

som realizovala výskum, som sa zamerala na analyzovanie mnou vybraných cieľov.  

Následne po získaní výsledkov analýzy predaja som formulovala návrhy a doporučenia pre 

marketingovú prax podniku.  

Realizácia samotného výskumu mala tri časti. Prvá časť analýzy predaja spoločnosti 

Pila MSK a. s.  bola zameraná na štruktúru zákazníkov. Štruktúra zákazníkov presnejšie 

definovala jednotlivých zákazníkov spoločnosti z pohľadu geografickej pôsobnosti, formy 

podnikania a platby. Podielmi jednotlivých zákazníkov podľa počtu a podielmi na predaji 

bolo možné získať obraz o tom aká štruktúra zákazníkov sa podieľa na predaji spoločnosti za 

rok 2009.  

Na základe analýzy bolo zistené, že najpočetnejšiu skupinu zákazníkov tvoria 

tuzemské spoločnosti. Finálny počet 128 zákazníkov dopĺňali zákazníci zo Slovenskej 

republiky, Poľska a Talianska (vid.tab.č.5.1). Talianske spoločnosti sa zaradili do vedúcej 

pozície z hľadiska vzdialenosti od sídla spoločnosti (viď.obr.5.3). Najčastejšou formou 

podnikania, pod ktorou zákazníci uskutočňovali svoju podnikateľskú činnosť bola spoločnosť 

s ručením obmedzeným a fyzická osoba (obr. č. 5.4). V dnešnom modernom svete najčastejšie 

zákazníci platili na faktúru a v českej korune. Fyzické osoby častejšie platili v hotovosti. 

Druhá časť analýzy bola zameraná na predikciu tržieb. Samostatne sa predikovali 

tržby za vlastné výrobky a následne celkové tržby.  

V poslednej časti sa pristúpilo k analýze ABC. Prostredníctvom nej sa rozdelili 

zákazníci do skupín A, B a C (vid. obr. č. 5. 10 a príloha č. 5). Jednotlivé skupiny zákazníkov 

boli charakterizované z pohľadu celkového predaja v Kč a objemu tohto predaja za rok 2009. 
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Následne sa zisťovali počty zákazníkov v  jednotlivých skupinách (neskôr rozdelené na 

tuzemských a zahraničných zákazníkov),  formy podnikania, platby, vzdialenosť.  

Spoločnosť by si mala uvedomiť vzácnosť všetkých zákazníkov, nie len tých 

„áčkových“. Nikde nie je povedané, že sa situácia nemôže zmeniť a zrazu, aj tí ktorí vykazujú 

najmenšie percentá z objemov sa pre spoločnosť môžu stať strategickými zákazníkmi. Môže 

napríklad dôjsť k vyradeniu hlavného zákazníka a nahradeniu analyzovanou spoločnosťou. 

Preto je pre spoločnosť Pila MSK a. s. prínosne budovanie vzťahov na každej obchodnej 

úrovni.  

K tomu, aby sa podnik stal úspešným, zaujímal na trhu čo najlepšiu pozíciu a bol 

svojim konkurentom rovnocenným protivníkom, musí okrem iného ponúkať viac než ostatné 

podniky pôsobiace  v jeho konkurenčnom prostredí. A práve preto, že spoločnosť buduje 

vzťahy s mnohými zákazníkmi a pohotovo reaguje na potreby zákazníkov má predurčený 

šancu k úspechu.  
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ZOZNAM SKRATIEK  

Fo  - fyzická osoba 

s. r. o. – spoločnosť s ručením obmedzeným 

a. s. – akciová spoločnosť 

cca - približne 

B2B – business to bussiness 

ČR – Česká republika 

OKEČ- Odvetvová klasifikácia odvetvových činností 

Kč – koruna česká 

ZPO – združenie právnických osôb 

ABC – Activity-based costing  

m3 – meter kubický 

% - percentá  
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       Obr. č. 1: Vývoj tržieb za vlastné výrobky za rok 2007, 2008, 2009 
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      Obr.  č. 2: Tržby za vlastné výrobky za rok 2007, 2008, 2009 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 3 

            Obr.  č. 3: Tržby za služby za rok 2007, 2008, 2009 
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                   Obr.  č. 4: Vývoj tržieb za tovar za rok 2007, 2008, 2009 

 



 

 

Príloha č. 5 

Obr.  č. 5: Lorenzova krivka 

 

Príloha č. 6 

Tabuľka č. 6: Tabuľka rozdelenia zákazníkov do A, B a C skupiny 

Skupina Objem v m3/ Ks Predaj v tis. Kč Podiel predaja v % Zákazníci 

A 84859 131747 70% 9 

B 31342 38716 20% 25 

C 14802 18385 10% 94 

Celkom 131003 188848 100% 128 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 7 

Obr. č. 7: Rozdelenie zákazníkov podľa krajín 

 

 

Príloha č. 8 

 Obr.  č.8: Rozdelenie zákazníkov podľa vzdialenosti 

 

 



 

 

Príloha č. 9 

Obr.  č. 9: Rozdelenie zákazníkov podľa formy podnikania 
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Obr. č. 10: Rozdelenie zákazníkov podľa meny 
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    Obr. č. 11 Rozdelenie zákazníkov podľa formy úhrady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 12 

Obr. č. 12: Pôsobisko spoločnosti a logo spoločnosti [13] 

 

 

 

 

  


