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1 Úvod 

V současné době jsou podnikatelské subjekty ovlivněny novým trendem – globalizací. 

Tento trend způsobuje lepší dostupnost služeb a statků od více subjektů nacházejících  

se mimo jejich region. Většina podniků musí proto disponovat nějakou konkurenční výhodou  

a neustále se přizpůsobovat měnícímu se prostředí. Tento celek pak vytváří konkurenční 

prostředí, ve kterém už díky trendu globalizace a přesouvání výroby není umístnění firmy  

v daném regionu podstatné. Nelze to ale říct obecně, jelikož jsou odborné domény, ve kterých 

hraje lokace významnou roli. 

 

Schopnost pružně reagovat na podněty okolí je nazývána konkurenceschopnost.  

Právě konkurenční schopnost je základem úspěchu nebo neúspěchu podniku. Určuje, jak 

obstojí v konkurenčním boji mezi jednotlivými podnikatelskými subjekty. Hlavním zájmem 

podnikatelských subjektů, kteří chtějí obstát v konkurenčním boji, je neustále zlepšování 

vlastní konkurenceschopnosti a hledání konkurenčních výhod. 

 

Hlavním cílem diplomové práce je analýza konkurenceschopnosti společnosti KOPOS 

KOLÍN a.s., která se zabývá výrobou elektroinstalačního materiálu, pomocí analýz vnějšího  

a vnitřního prostředí společnosti. Dalším cílem je po zhodnocení výsledků z analýz určit 

konkurenční výhody a navrhnout případná opatření pro zlepšení konkurenceschopnosti  

a pozice na trhu. 

 

Pro zpracování této diplomové práce byly vybrány tyto analytické metody – PEST 

analýza pro zkoumání vlivů vnějšího prostředí podniku, konkrétně politických  

a legislativních, ekonomických, sociálních, technologických a ekologických vlivů. Další 

metodou vnějšího prostředí je Porterova analýza konkurenčních sil, která posuzuje hrozbu 

nově vstupujících konkurentů, hrozbu substitutů, vyjednávací sílu odběratelů a dodavatelů,  

a stávající konkurenci v odvětví. Finanční situace společnosti bude zhodnocena pomocí 

ukazatelů finanční analýzy. Nakonec bude provedena SWOT analýza pro zjištění silných  

a slabých stránek, příležitostí a ohrožení společnosti. Informace pro provedení některých 

analýz budou zjištěny z dotazníkového šetření a rozhovoru.  
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Diplomová práce je rozdělena do několika částí. V první části se nejdříve zabývá 

teoretickými poznatky v oblasti konkurenceschopnosti. V druhé částí je představena 

sledovaná společnost KOPOS KOLÍN a.s. V další části budou aplikovány metody z teoretické 

části diplomové práce na sledovanou společnost. A na konec, po zhodnocení těchto analýz,  

se určí konkurenční výhoda společnosti a navrhne se vhodné doporučení pro zlepšení 

konkurenceschopnosti. 

 

Autorka je se sluchovým postižením. Toto postižení má svá omezení, která se týkají 

vyjadřovacích a obecných jazykových kompetencí. 
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2 Teoretická východiska konkurenceschopnosti 

V rámci této části diplomové práce budou teoreticky vymezeny základní pojmy 

týkající se problematiky konkurenceschopnosti – konkurence, konkurenceschopnost, 

konkurenční výhoda a konkurenční prostředí. Také budou vymezeny teoretické poznatky 

analytických metod a technik, které v této diplomové práci v praktické části budou použity 

pro zkoumání konkurenceschopnosti podniku. 

 

2.1 Vymezení základních pojmů 

V této kapitole budou teoreticky vysvětleny základní pojmy, jako je konkurence, 

konkurenceschopnost, konkurenční výhoda a konkurenční prostředí. 

 

2.1.1 Konkurence 

Čichovský uvádí konkurenci jako „otevřenou množinu konkurentů, kteří vytvářejí 

v daném čase a v daném teritoriu konkurenčního prostředí funkční multiplikační 

polyfaktorový efekt spojený s vzájemnou interakcí silových vektorových polí jednotlivých 

konkurentů.“ 1 

 

 Podle Mikoláše je konkurence vztah dvou a více jedinců. Aby konkurent mohl 

vniknout do konkurenčního vztahu, musí mít konkurenční potenciál a zájem vstoupit  

do konkurence. 2 

 

 Konkurence v mikroekonomii je označena jako rivalita mezi kupujícími a prodejci 

stejného produktu. Existuje několik podob konkurence podle vymezených předpokladů 3, tyto 

podoby jsou znázorněny na obrázku 2.1. 

 

 

 

 

                                                 

1  ČICHOVSKÝ, Ludvík. Marketing konkurenceschopnosti. Praha: Radix, 2002. ISBN 80-86031-35-7. Str. 13. 
2  MIKOLÁŠ, Zdeněk. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál a dynamika podnikání.  
  Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1277-6. Str. 65. 
3  Tamtéž 
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Obrázek č. 2.1 Podoby konkurence z pohledu mikroekonomie.  
Zdroj: Vlastní zpracování podle MIKOLÁŠ, Zdeněk. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: konkurenční 

potenciál a dynamika podnikání. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1277-6. Str. 66. 
 

Jednotlivé podoby konkurence v mikroekonomii jsou čerpány od autora Mikoláše. 4 

 

a) Konkurence mezi nabídkou a poptávkou 

Nastává zde protichůdný postoj, neboť nabízející chtějí prodat své produkty  

s co největším ziskem a poptávající nakoupit produkty, za účelem uspokojení svých potřeb,  

za co nejnižší cenu. Kompromis mezi nabídkou a poptávkou vytváří rovnovážný stav. 

 

b) Konkurence na straně poptávky 

Konkurence roste tehdy, když je poptávka vyšší než nabídka. Tato situace vede k růstu 

ceny mezi spotřebiteli, neboť každý spotřebitel chce produktů co nejvíce nakoupit  

za co nejnižší cenu i na úkor ostatních. 

 

c) Konkurence na straně nabídky 

Konkurence na straně nabídky nabývá na síle, když nabídka je menší než poptávka. 

Pak dochází mezi výrobci k poklesu cen. Každý prodejce se snaží co nejvíce prodat  

s co největším ziskem za přijatelných podmínek a získávat co největší podíl na trhu. 

Konkurence na straně nabídky se dále rozlišuje: 

· Cenová konkurence používá pro konkurenční boj tvorbu cen. Výrobce snižuje ceny 

vlastních produktů, aby získal co nejvíce kupujících. 

                                                 

4  MIKOLÁŠ, Zdeněk. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál a dynamika podnikání.   
   Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1277-6. Str. 66-67. 
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· Necenová konkurence využívá jiné metody pro získávání zákazníků např. kvalitu, 

design, image, technickou úroveň produktu, diferenciaci výrobku a další. 

· Dokonalá konkurence je ideální situace, kdy jak na straně nabídky, tak na straně 

poptávky a také napříč trhem existuje velké množství konkurentů. 

· Nedokonalá konkurence existuje v ekonomickém reálném světě a rozděluje  

se na monopolní konkurenci (trh jednoho diferencovaného produktu s velkým počtem 

výrobců, volný vstup na trh), oligopol (trh, kde nabídka je realizována malým počtem 

nabízejících) a monopol (trh, kde pouze jeden výrobce prodává jeden produkt 

zákazníkům). 

 

Autorka se po kritické analýze se přiklání k definici konkurence podle Mikoláše  

a v rámci diplomové práce bude řešena konkurence na straně nabídky. 

 

2.1.2 Konkurenceschopnost 

Dle Čichovského je konkurenceschopnost „pozitivní vlastnost konkurenta  

a jeho výsledný projev interakce s řadou a spektrem konkurentů v konkurenčním prostředí. 

Konkurenceschopnost je tak faktorovým a vektorovým výsledkem působení konkurenčních sil 

konkurentů v konkurenčním prostředí.“ 5 

 

Konkurenceschopnost Jirásek uvádí jako konkurenčnost, která vyjadřuje „tržní 

potenciál podniku, odvětví, země ve střetu o postavení na trhu s jinými podniky, odvětvími, 

zeměmi. Výsledkem takového středu je schopnost dosahovat dobré postavení na trhu  

a na té úrovni si zajišťovat odpovídající prosperitu aspoň na krátkou až střední dobu.“ 

Konkurenčnost se skládá ze dvou stránek, a to schopnost vzdorovat tlaku konkurentů a vést 

ofenzivní tlak na konkurenty. Aby byl subjekt dostatečně konkurenční, je třeba, aby 

disponoval dostatečnými konkurenčními výhodami. 6 

 

  

                                                 

5  ČICHOVSKÝ, Ludvík. Marketing konkurenceschopnosti. Praha: Radix, 2002. ISBN 80-86031-35-7. Str. 13. 
6  JIRÁSEK, Jaroslav A. Konkurenčnost: vítězství a porážky na kolbišti trhu. Praha: Professional Publishing,  
   [2001]. ISBN 80-86419-11-8. Str. 48-50. 
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Mikoláš představuje konkurenceschopnost jako podnikatelský potenciál, který  

se vyznačuje charakteristikami: 

· všeobecnými, kde potenciál je chápán jako rozdíl mezi tím, co je, a tím co může nebo 

musí být. Vzniklá změna, např. změna legislativy nebo nový poznatek z vědy, může 

vyvolat odpor ke změně, posílit původní potenciál nebo zapříčinit vznik nového 

potenciálu podniku. 

· speciálními, kde vnější potenciál buď omezuje potenciál podniku na straně nabídky 

(např. dodavatelé) nebo posiluje potenciál podniku na straně potřeby (např. 

spotřebitelé). 7 

 

Z výše uvedených definic se autorka přiklání názorově k Mikolášovi. Na základě 

uvedených definic autorka chápe konkurenceschopnost jako vlastnost podnikatelského 

subjektu, která určuje, jak si daný subjekt vede v daném odvětví. Čím má větší 

konkurenceschopnost, tím má lepší postavení na trhu. 

 

2.1.3 Konkurenční výhoda 

Konkurenční výhoda dle Portera „vyrůstá v podstatě z hodnoty, kterou je podnik 

schopen vytvořit pro své zákazníky. Může mít podobu nižších cen než mají konkurenti  

za rovnocenné výrobky nebo služby, nebo poskytnutí zvláštních výhod, které více než 

vynahradí vyšší cenu.“ Porter člení konkurenční výhodu na dva základní typy, a to vůdčí 

postavení v nízkých nákladech (výsledkem nákladového vůdcovství je nízká cena)  

a diferenciaci (schopnost se přizpůsobovat potřebám na trhu a usměrňovat nakupující  

na nejvyšší jakost, image produktu). Tyto typy vedou ke třem generickým strategiím, pomocí 

kterých podnik v daném odvětví může dosáhnout nadprůměrné výkonnosti. Jedná se o tyto 

strategie: vůdčí postavení v nízkých nákladech, diferenciace a fokus. 8 

 

                                                 

7  MIKOLÁŠ, Zdeněk. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál a dynamika podnikání. 
  Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1277-6. Str. 33. 
8  PORTER, Michael E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: 
   Free Press, 1998. ISBN 0-684-84146-0. Str. 16, 21. 
   a TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy. Praha: C. H. Beck, 2009. 
  ISBN 978-80-7400-098-0. Str. 153. 
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Kotler a Keller definují konkurenční výhodu jako „schopnost společnosti vykonávat 

něco jedním či více způsoby tak, že to konkurence nedokáže.“ Pokud se společnost chce  

na trhu udržet, měla by neustále na sobě pracovat a hledat nové konkurenční výhody. 9 

 

Jirásek ve své publikaci určuje, co může být konkurenční výhodou. Dle jeho slov 

skoro všechno – výrobek (konstrukce, design, užitnost, cena, kvalita, služby spojené 

s produktem), způsob výroby, technické vybavení, výrobní náklady, produktivita, logistika, 

ekologie, lidský kapitál, podniková značka, pověst, vztahy s dodavateli, vztahy k veřejnosti  

a další. 10 

 

Čichovský rozlišuje konkurenční výhodu podle jejího nositele, kterým je buď produkt 

nebo producent. Tito nositelé konkurenčních výhod jsou vázáni na cenu, systém koupě, 

kvalitu, ekologii, balení, logistiku a dopravu, informace, distribuční trasy a linie, servisní 

služby a ostatní výhody. 11 

 

Na základě výše uvedených definic autorka chápe konkurenční výhodu jako něco, čím 

se podnik může odlišit od konkurence. Pomocí této výhody může vybudovat lepší postavení 

na trhu, získat potencionální zákazníky nebo zlepšit svou image. 

 

2.1.4 Konkurenční prostředí 

Podnikatelský subjekt, který chce být v daném odvětví konkurenceschopný, musí 

sledovat vývoj podnikatelského prostředí, ve kterém působí. 

 

Podnikatelské prostředí představuje souhrn vlivů ovlivňující podnik, podnikatele  

a podnikání. Podnikatelské prostředí se člení na makropodnikatelské, mezzopodnikatelské  

a mikropodnikatelské prostředí, toto členění je znázorněno na obrázku č. 2.2. 

 

 

                                                 

9  KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Praha: Grada Publishing, 2007.  
  ISBN 978-80-247-1359-5. Str. 188. 
10  JIRÁSEK, Jaroslav A. Konkurenčnost: vítězství a porážky na kolbišti trhu. Praha: Professional Publishing, 
  [2001]. ISBN 80-86419-11-8. Str. 45-46. 
11  ČICHOVSKÝ, Ludvík. Marketing konkurenceschopnosti. Praha: Radix, 2002. ISBN 80-86031-35-7.  
  Str. 180-196. 
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Obrázek č. 2.2 Typologie podnikatelského prostředí.  
Zdroj: Vlastní zpracování podle KAŠÍK, Josef et al. Podniková diagnostika. Ostrava: Tandem, 1998.  

ISBN 80-902-1674-9. Str. 86. 
 

Podnikatelské prostředí lze charakterizovat podle faktorů, podle toho kde se nacházejí 

– uvnitř nebo vně daného podniku. Vnitřní nebo-li mikropodnikatelské prostředí je specifické 

pro daný podnik. Vnější prostředí členíme na makropodnikatelské, které zastupuje 

celospolečenské podnikové klima, a mezzopodnikatelské, kde působí regionální, 

mikroregionální a lokální faktory. Zde je výčet faktorů ke konkrétnímu prostředí: 

· makropodnikatelské – výkon ekonomiky, inflace, zaměstnanost, státní rozpočet, 

politická stabilita a další, 

· mezzopodnikatelské – přírodně ekologické prvky, technická a dopravní 

infrastruktura, všeobecná a ekonomická kultura, pilotní podnikatelské subjekty a další, 

· mikropodnikatelské – umění podnikatele vlastnit, umění vést lidi, umění uspokojit 

potřeby, umění komunikovat, umění formulovat podnikatelskou filozofii a další. 12

 

V diplomové práci bude analyzováno makroprostředí – Česká republika, 

mezzoprostředí, tj. okolí podniku ve Středočeském kraji a mikroprostředí – podnik. 

                                                 

12  LUDVÍK, Ladislav. Rozvoj mikroregionálního podnikatelského prostředí: podpora malého a středního  

  podnikání. Jilešovice: Maj, 2000. ISBN 80-864-5803-2. Str. 24-27. 

Typologie podnikatelského 
prostředí 

Makropodnikatelské 
prostředí 

Mezzopodnikatelské 
prostředí 

Mikropodnikatelské 
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2.2 Vybrané metody k posouzení konkurenceschopnosti podniku 

V následující kapitole budou vysvětleny jednotlivé metody, které budou v praktické 

části této práce použity k analyzování konkurenceschopnosti podniku. Pro vyhodnocení 

vnějšího prostředí bude použita PEST analýza, dále Porterova analýza pro posouzení 

konkurenčních sil. Pomocí finanční analýzy bude zhodnocena finanční situace v podniku.  

Pro získání potřebných informací pro jednotlivé metody bude použita metoda dotazování  

ve formě rozhovoru a dotazníku. Na konec bude sestavena SWOT analýza pro zjištění silných 

a slabých stránek podniku a jeho příležitostí a ohrožení. 

 

2.2.1 Analýza vnějšího prostředí podniku 

a) Analýza PEST 

Podnik se pohybuje v makrookolí, které se skládá z politické, ekonomické, sociální  

a technologické oblasti. Jednotlivé faktory v těchto oblastech mohou výrazně působit  

na úspěšnost a efektivnost podniku. Vznikají mimo podnik a nejsou ovlivněny podnikovým 

chováním. Podnik však může na tyto faktory reagovat, připravit se na různé možnosti a tím 

určit své rozhodování o svém budoucím vývoji. PEST analýza právě rozlišuje čtyři základní 

skupiny – politické a legislativní, ekonomické, sociální a kulturní a technologické faktory. 

Politické a legislativní faktory zahrnují stabilitu a také národní a zahraniční 

politickou situaci. Podniku vznikají různá omezení v podobě daňových zákonů, cenové 

politiky, ochrany životního prostředí apod. Rozhodování o budoucnosti podniku ovlivňuje 

řada zákonů, právních norem a vyhlášek. 

Ekonomické faktory jsou určovány stavem ekonomiky. Základními ukazateli 

makroekonomického okolí jsou úroková míra, míra ekonomického růstu, míra inflace, 

devizový kurz a daňová politika. Značný vliv má také mezinárodní ekonomická situace. 

Sociální a demografické faktory odrážejí strukturu obyvatelstva, jeho postoj a život. 

Sledují změny v demografické struktuře, stárnutí obyvatelstva, životního stylu, kvalitě 

osobního života a další. Vše se odvíjí od ekonomických, kulturních, demografických, 

vzdělávacích, náboženských a etických podmínek života lidí. 

Technologické faktory vykazují technické a technologické změny, o kterých by měl 

byt podnik informován, aby se vyhnul zaostalosti. Sledováním těchto změn může vést 

k úspěšnosti podniku. 13 

                                                 

13  SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck,  
  2006. ISBN 80-7179-367-1. Str. 16-18. 
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Některé příklady z výše uvedených faktorů jsou názorně shrnuty v obrázku č. 2.3. 

 

Obrázek č. 2.3 PEST analýza vlivu prostředí.  
Zdroj: Vlastní zpracování podle KOŠŤAN, Pavol a Oldřich ŠULEŘ. Firemní strategie: plánování a realizace. 

Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-657-8. Str. 38. 
 

Nelze určit všechny faktory, toto není cílem PEST analýzy, neboť faktory ovlivňující 

jeden podnik, nemusí mít vliv na druhý. Je třeba určit, které faktory jsou významné pro určitý 

podnik. Je nutné tyto vlivy sledovat, protože se v čase mění a odpadá jejich důležitost. 14 

 

Existují různé modifikace PEST analýzy, které se liší jen pořadím jednotlivých faktorů 

např. PESTEL, SLEPTE nebo STEP. 15 

 

b) Analýza „4C“ 

Společnost se při vstupu na regionální trh nevyhne globalizaci a konkurenčnímu boji 

s nadnárodními společnostmi. Pokud však společnost již působí globálně, nesmí opomenout 

se také zaměřovat na specifické lokální podmínky v regionech, ve kterých působí.  

                                                 

14 SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck,  
  2006. ISBN 80-7179-367-1. Str. 19. 
15  MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2007.  
  ISBN 978-80-247-1911-5. Str. 42. 

PEST 

analýza 

POLITICKÉ 

 

  - legislativa 

  - pracovní právo 

  - politická stabilita 

  - stabilita vlády 

  - daňová politika 

  - integrační politika 

  - podpora zahraničního obchodu 

  - ochrana životního prostředí 

EKONOMICKÉ 

 

  - trend HDP 

  - úroková míra 

  - množství peněz v oběhu 

  - inflace 

  - nezaměstnanost 

  - spotřeba 

  - výška investic 

  - cena a dostupnost energie 

SOCIÁLNÍ 
 

  - demografické trendy populace 

  - mobilita 

  - rozdělení příjmů 

  - životní styl 

  - úroveň vzdělání 

  - postoje k práci a volnému času 

  - charakteristika spotřeby 

  - životní hodnoty, rodina, přátelé 

  

TECHNOLOGICKÉ 

 

- výše výdajů na výzkum 

- podpora vlády  v oblasti výzkumu 

- nové technologické aktivity a 
  jejich priorita 

- obecná technologická úroveň 

- nové objevy a vynálezy 

- rychlost technologického přenesu 

- rychlost morálního zastarání 
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Právě metoda „4C“ slouží k analýze globalizačních trendů a lokálních podmínek, a zkoumá 

čtyři faktory, viz obrázek č. 2.4: 

Zákazníci (customers) mají v různých oblastech specifické požadavky. Na základě 

těchto požadavků podnik může volit, zda se zaměří na globální přístup nebo diferencovaný 

lokální přístup. 

Národní specifika (country) se v různých zemích liší, a to v celních bariérách, 

kulturních normách, ochranářské politiky, standardech a další. 

Náklady (costs) se odvíjí od místa podnikání. V každé zemi jsou odlišné náklady  

na marketing, výrobu, pracovní síly nebo směnné kurzy. 

Konkurence (competitors) je větší, čím je větší globální trh. Avšak pokud se zaměřuje 

na národní specifika daného regionu, může být globálním strategiím odolná. 16 

 

Obrázek č. 2.4 Model „4C“.  

Zdroj: Vlastní zpracování podle SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. 2. přeprac.  

a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-367-1. Str. 25. 

 

Pro účely diplomové práce, pro zhodnocení vnějšího prostředí podniku, byla zvolena 

PEST analýza, která posuzuje politické a legislativní, ekonomické, sociální a demografické  

a technologické faktory země, kde má podnik základnu tzn. Českou republiku. 

 

                                                 

16  KOŠŤAN, Pavol a Oldřich ŠULEŘ. Firemní strategie: plánování a realizace. Praha: Computer Press, 2002.  
  ISBN 80-7226-657-8. Str. 39. 

Globální 
versus lokální 
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2.2.2 Porterova analýza konkurenčních sil 

Analýza pěti konkurenční sil, kterou stvořil Michael E. Porter, určuje úroveň 

konkurence v odvětví. Analýza posuzuje tyto faktory, viz obrázek č. 2.5, které určují intenzitu 

konkurence a ziskovost v odvětví: 

· nově vstupující firmy, 

· nebezpečí substitučních výrobků, 

· vyjednávací vliv odběratelů, 

· vyjednávací vliv dodavatelů,  

· stávající konkurence v odvětví. 17 

 

Obrázek č. 2.5 Porterův model konkurenčních sil.  

Zdroj: Vlastní zpracování podle PORTER, Michael E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing 

Industries and Competitors. New York: Free Press, 1980. ISBN 0-684-84148-7. Str. 4. 

 

Nově vstupující podniky se snaží v odvětví ukrojit velký podíl na trhu a získat 

významné zdroje. Těmito činy mohou způsobit firmám nízkou ziskovost, neboť mohou 

podněcovat ke snížení cen či ke zvýšení nákladů. Hrozba vstupu nových podniků závisí  

na vstupních bariérách daného odvětví. Jsou-li bariéry vysoké a nákladné, hrozba nových 

                                                 

17  PORTER, Michael E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York:  
  Free Press, 1980. ISBN 0-684-84148-7. Str. 3-6. 

Konkurenti v 
odvětví 

 

 

Soupeření mezi 
stávajicími firmami 

Potenciální nově 
vstupující firmy 

Odběratelé 

Substituty 

Dodavatelé 

Hrozba vstupu 
nových firem 

Vyjednávací vliv 
dodavatelů 

Hrozba substitučních 
produktů 
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konkurentů je v daném odvětví nízká. Mezi vstupními bariérami mohou být úspory z rozsahu, 

diferenciace produktů, kapitálová náročnost, zajištění distribuční sítě, odvetná reakce 

stávajících konkurentů, struktura cen a další. 

Nebezpečí substitučních výrobků vzniká nahrazením produktu v daném odvětví 

jiným produktem, který plní tutéž funkci. Substituční výrobky limitují ceny, za které jsou 

prodávány, a tím i ziskovost podniku. Pokud je blízkých substitutů na trhu málo, mohou 

podniky zvyšovat cenu, jež vede ke zvýšení zisku. Naskytne-li se tato situace, měli  

by podniky využívat této příležitosti. 

Odběratelé ovlivňují dané odvětví požadavkem na vysokou kvalitu, nízkou cenu nebo 

lepší služby, které vedou ke snížení ziskovosti. Vyjednávací síla odběratelů se zvyšuje, 

pokud: 

· v odvětví operuje málo prodávajících firem a více kupujících firem, 

· odběratelé nakupují ve velkém množství, 

· je v odvětví pro kupující velký výběr podniků s nízkými cenami, 

· mohou odběratelé nakupovat s několika podniky najednou, 

· odběratelé pohrozí, že si své vstupy budou vyrábět sami. 

Dodavatelé jsou pro ostatní účastníky v odvětví hrozbou, pokud budou mít převahu 

nad nimi např. zvýšením cen nebo snížením kvality nakupovaných produktů. Tyto skutečnosti 

vedou u kupujících podniků k nižší ziskovosti. Vyšší síla dodavatelů se odvíjí od těchto 

situací: 

· k prodávaným produktům je málo substitutů, 

· když odvětví, ve kterém podnik podniká, je pro dodavatele nevýznamné, 

· kdy je podnik závislý na daném dodavateli a přechod k jinému by znamenal vysoké 

náklady, 

· kdy dodavatelé pohrozí podniku vertikální integrací a přímo mu budou konkurovat.  

Stávající konkurence mezi sebou soupeří za účelem získání výhodnějšího postavení 

na trhu pomocí reklamní kampaně, zlepšení servisu pro zákazníky nebo uvedením produktů. 

Podniky zvyšují cenu a tím i zisk, pokud dochází k slabému soupeření mezi konkurenty.  

Ale pokud je konkurenční síla velká, nutí podniky k cenové konkurenci. Velikost rivality 

závisí na struktuře odvětví, velikosti vstupních bariér a poptávkových podmínkách. 18 

 

                                                 

18  DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. Praha: C. H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-603-4. Str. 18-23. 
  a PORTER, Michael E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New  
  York: Free Press, 1980. ISBN 0-684-84148-7. Str. 7-29. 



 

16 

2.2.3 Finanční analýza 

Definice finanční analýzy se u různých autorů liší. Finanční analýza podle Růčkové 

prezentuje systematický rozbor dat získaných z účetních výkazů, posuzuje firemní minulost, 

současnost a předvídá budoucí finanční podmínky. Jejím hlavním úkolem je nachystat 

podklady pro rozhodování o fungování podniku. Touto analýzou se také ověřují investované 

prostředky, zda jsou zhodnocovány a využívány. 19 

 Podle Knápkové a Pavelkové, finanční analýza komplexně zhodnocuje finanční situaci 

podniku. Zjišťuje, zda podnik má vhodnou kapitálovou strukturu, je dostatečně ziskový, 

využívá efektivně svá aktiva, včas splácí své závazky a další skutečnosti. Finanční analýza 

zajišťuje zpětnou vazbu o skutečnostech, které proběhly v podniku, a je nezbytným prvkem 

finančního řízení. 20 

 

Úspěšnost finanční analýzy se odvíjí od kvalitních a úplných vstupních informací. 

Tyto informace jsou čerpány z účetních výkazů – rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výkazu 

cash flow. V této práci budou použity informace z rozvahy a výkazu zisku a ztrát. 

 

Rozvaha se obvykle sestavuje k poslednímu dni roku a umožňuje získat představu  

o majetkové a finanční situaci podniku a zdrojích financování. Zachycuje stav aktiv a pasiv 

provedením bilance. Aktiva se člení na dlouhodobý majetek, krátkodobý majetek a ostatní 

aktiva. Pasiva se rozlišují na vlastní kapitál, cizí kapitál a ostatní pasiva. 21 

 

Výkaz zisku a ztráty zachycuje souhrn o nákladech, výnosech a hospodářském 

výsledku za dané období. Výkaz je důležitý pro posouzení podnikové ziskovosti. 22 

 

  

                                                 

19  RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4. aktualiz. vyd. Praha: Grada  
  Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3916-8. Str. 9-12. 
20 KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. Praha: 
  Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3349-4. Str. 15. 
21  RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4. aktualiz. vyd. Praha: Grada 
  Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3916-8. Str. 22-27. 
22  Tamtéž, Str. 31-32. 
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V rámci finanční analýzy v této práci bude použita metoda poměrových ukazatelů, 

která se rozděluje do těchto oblastí – ukazatele rentability, ukazatele likvidity, ukazatele 

aktivity a ukazatele zadluženosti. Údaje a vzorce o poměrových ukazatelích jsou čerpány  

od Dluhošové a Růčkové. 23 

a) Ukazatele rentability 

Rentabilita neboli výnosnost vloženého kapitálu vyjadřuje schopnost podniku vytvářet 

zisk pomocí investování kapitálu. Rentabilita obecně poměřuje zisk s vloženým kapitálem  

a v čase by měla mít rostoucí trend. 

 

Rentabilita aktiv (rovnice č. 2.1) je zásadním měřítkem rentability. Poměřuje zisk 

s celkovými aktivy, které jsou vloženy z jakýchkoliv zdrojů do podnikání, a vyjadřuje 

výdělečnou schopnost podniku. 

 Rentabilita aktiv (ROA) =  
EBIT 24

aktiva
  (2.1) 

 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (rovnice č. 2.2) hodnotí výnosnost vlastního 

kapitálu sdruženého s dlouhodobými dluhy a znázorňuje efekt z dlouhodobých investic.  

 Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) =  
EBIT

vlastní kapitál + dlouhodobé dluhy
  (2.2) 

 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (rovnice č. 2.3) zobrazuje celkovou výnosnost 

vlastních zdrojů a jejich ziskové zhodnocení.  

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) =  
EAT 25

vlastní kapitál
  (2.3) 

 

Rentabilita tržeb (rovnice č. 2.4) vyjadřuje stupeň ziskovosti – množství zisku v Kč 

na 1 Kč tržeb. V praxi je tento ukazatel nazván jako ziskové rozpětí a určuje ziskovou marži. 

 Rentabilita tržeb (ROS) =  
čistý zisk

tržby
  (2.4) 

                                                 

23  DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 

   flexibilita. 2. upr. vyd. Praha: Ekopress, 2008. ISBN 978-80-86929-44-6. Str. 72-84. 
  a RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4. aktualiz. vyd. Praha: Grada  
  Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3916-8. Str. 47-61. 
24 EBIT vyjadřuje zisk před úroky a daněmi, je výsledkem sečtením výsledku hospodaření před zdaněním  
  a nákladovými úroky. 
25 EAT znázorňuje výsledek hospodaření za účetní období. 
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b) Ukazatele likvidity 

Likvidita podniku znázorňuje schopnost hradit své závazky včas. Nízká likvidita vede 

k platební neschopnosti a může vést k úpadku, protože podnik není schopen plnit své obvyklé 

závazky. Likviditu je třeba vyvažovat, neboť vysoká likvidita není pro podnik prospěšná, 

protože finanční prostředky jsou vázány v aktivech. 

 

Ukazatel celkové likvidity (rovnice č. 2.5), nazván také likviditou 3. stupně, 

poměřuje oběžná aktiva, jakožto potenciální peněžní prostředky, se závazky krátkodobého 

horizontu. Přijatelný výsledek by se měl pohybovat v rozmezí 1,5 – 2,5. 

 Celková likvidita =  
oběžná aktiva

krátkodobé závazky
  (2.5) 

 

Pohotová likvidita (rovnice č. 2.6), také označována jako likvidita 2. stupně, bere 

v úvahu jen pohotové prostředky (peníze na pokladně a na bankovních účtech, 

obchodovatelné cenné papíry a další), a poměřuje jej s krátkodobými závazky. Doporučená 

hodnota by měla být v rozhraní 1,0 až 1,5. 

 Pohotová likvidita =  
oběžná aktiva - zásoby

krátkodobé závazky
  (2.6) 

 

Okamžitá likvidita (rovnice č. 2.7), neboli likvidita 1. stupně, je důležitým 

ukazatelem z krátkodobého hlediska. Poměřuje nejlikvidnější prostředky (peníze na pokladně 

a na účtech, šeky) s krátkodobými závazky. Doporučena hodnota se pohybuje od 0,2 do 1,1. 

 Okamžitá likvidita =  
pohotové platební prostředky

krátkodobé závazky
  (2.7) 

 

c) Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity znázorňují schopnost podniku využívat finanční prostředky, které 

byly investovány. Ukazatele jsou vyjádřeny počtem obrátek nebo dobou obratu, a na základě 

toho je zjišťováno, jak podnik hospodaří s celkovými aktivy nebo jednotlivými složkami 

aktiv.  

 

Obrátka celkových aktiv (rovnice č. 2.8) vyměřuje intenzitu využití celkového 

majetku. Čím vyšší je hodnota, tím efektivněji je podnikový majetek používán. 

 Obrátka celkových aktiv (počet obratů/rok) =  
tržby

celková aktiva
  (2.8) 
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Doba obratu aktiv (rovnice č. 2.9) znázorňuje, za jak dlouho se obrátí celková aktiva 

v závislosti k tržbám. Podnik by se měl snažit o její minimalizaci. 

 Doba obratu aktiv (dny) =  
celková aktiva . 360

tržby
  (2.9) 

 

Doba obratu zásob (rovnice č. 2.10) pojednává o tom, jak dlouho jsou ve formě 

zásob vázána aktiva. Pro podnik je nejlepší co nejkratší doba. 

 Doba obratu zásob (dny) =  
zásoby . 360

tržby
  (2.10) 

 

Doba obratu pohledávek (rovnice č. 2.11) vypovídá o tom, za jak dlouho jsou 

průměrně uhrazeny faktury. Výsledek by neměl překračovat dobu splatnosti. 

 Doba obratu pohledávek (dny) =  
pohledávky . 360

tržby
  (2.11) 

 

Doba obratu závazků (rovnice č. 2.12) popisuje platební morálku podniku vůči 

dodavatelům. Měla by vykazovat stabilní trend.  

 Doba obratu závazků (dny) =  
závazky . 360

tržby
  (2.12) 

 

d) Ukazatele zadluženosti 

Zadluženost pojednává o tom, jak jsou využity cizí zdroje k financování aktiv. Podnik 

by neměl svá aktiva financovat pouze vlastním kapitálem nebo jen kapitálem cizím, je potřeba 

nalézt mezi nimi optimální vztah. 

 

Ukazatel celkové zadluženosti (rovnice č. 2.13) vyjadřuje podíl celkových dluhů 

k celkovým aktivům. Zadluženost má vliv na výnosnost podniku a výši věřitelského rizika 

Ukazatel by měl vykazovat klesající trend. 

 ukazatel celkové zadluženosti =  
cizí kapitál

celková aktiva
  (2.13) 

 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (rovnice č. 2.14) poměřuje celkové dluhy 

k vlastnímu kapitálu. U zaběhnutých podniků je doporučená výše mezi 80 % - 120 %. 

 ukazatel  zadluženosti vlastního kapitálu =  
cizí kapitál

vlastní kapitál
  (2.14) 
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Úrokové krytí (rovnice č. 2.15) prozrazuje, kolikrát jsou úroky kryty provozním 

ziskem. Čím vyšší je hodnota, tím je lepší finanční situace v podniku. Náznak blížícího  

se bankrotu je znázorněn neschopnosti podniku platit úroky ze zisku. 

 úrokové krytí =  
EBIT

úroky
  (2.15) 

  

Pro potřeby diplomové práce budou využity výše uvedené ukazatele finanční analýzy: 

ukazatele rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. 

 

2.2.4 Dotazování 

Pro získávání dat je nerozšířenější metodou dotazování. Smyslem této metody  

je pokládání otázek respondentům a získávání jejich odpovědí. Existují čtyři způsoby 

dotazování – osobní, písemné, telefonické a elektronické, závisí však na charakteru a rozsahu 

zjišťovaných informací, finančním rozpočtu, časové náročnosti, skupině respondentů a další. 

Osobní dotazování je založeno na principu Face to Face – přímá komunikace 

s respondentem. Jeho výhodou je okamžitá zpětná vazba a zajišťuje nejvyšší návratnost 

odpovědí. Na druhé straně je časově a finančně náročné a závisí na ochotě spolupráce 

respondentů. 

Písemné dotazování je nejběžnější formou dotazování v podobě dotazníku. Ten bývá 

dotazovanému běžně zaslán poštou, předán při nějaké události nebo také přiložen 

k zakoupenému produktu. Předností tohoto typu dotazování jsou nízké náklady a respondent 

má dostatek časového prostoru na rozmyšlení při odpovídání. Nevýhodou je nízká návratnost 

vyplněných dotazníků. Minimální návratnost by měla být 30 %, proto by měl součástí 

dotazníku být motivační průvodní dopis. 26 

 

a) Rozhovor 

Další metodou dotazování je výzkumný rozhovor, který má ústní podobu a probíhá 

v něm sociální komunikace, kde jedna strana (tazatel) pokládá otázky a druhá (respondent) 

na ně odpovídá. Je třeba rozlišovat kvantitativní a kvalitativní metodologii, neboť jsou 

rozlišné způsoby a vedení rozhovoru. V kvantitativní metodologii je běžný standardizovaný  

                                                 

26  KOZEL, Roman et al. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody  
  a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. Praha: Grada Publishing, 2006.  
  ISBN 80-247-0966-x. Str. 141-143. 
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a strukturovaný rozhovor. Kdežto v kvalitativní se používá rozhovor nestandardizovaný, 

kvalitativní, nestrukturovaný, částečně strukturovaný nebo hlubinný. 

Standardizovaný rozhovor má předem připravené otázky s  pořadím. Kdežto 

nestandardizovaný rozhovor probíhá volně a je na tazateli, jak si připraví otázky, a kdy budou 

pokládány. Ve strukturovaném rozhovoru je dodrženo předem připravené téma.  

U nestrukturovaného rozhovoru závisí aktivita na straně dotazovaného, a jeho průběh tazatel 

může zčásti připravit a naplánovat. 

 Aby byl výsledek rozhovoru úspěšný, je třeba brát v potaz tyto způsoby – 

formulování otázek, vedení rozhovoru, vedení záznamů, zpracování a interpretaci výsledků. 

 Mezi výhody rozhovoru patří to, že tázající může reagovat na vzniklé situace (např. 

když respondent otázce neporozuměl, přeformuluje dotaz srozumitelněji), klást upřesňující  

a doplňující otázky, motivovat dotázaného nebo pozorovat neverbální signály. 

Nevýhodou rozhovoru je časová náročnost, subjektivita (tazatel interpretuje výsledky 

na základě svých dojmů) nebo to, že odpovědi jsou ovlivněny věkem, pohlavím či skrytými 

motivy.27 

 

b) Dotazník 

Nejpoužívanějším prostředkem pro sběr dat jsou dotazníky v podobě formulářů 

s otázkami, na které dotazovaní přímo odpovídají nebo vybírají z možností.  

Před odevzdáváním dotazníků do oběhu je třeba je důkladně sestavit, vyzkoušet a odstranit 

chyby. Smysl dotazníku se opírá o získávání informací od dotazovaných, poskytování 

struktury rozhovoru, zajišťování standartní jednotné předlohy pro zapisování údajů  

a ulehčování zpracovaní údajů. 

 Pro sestavení vhodné struktury otázek neexistuje přesný návod. Podoba otázek  

je zvolena podle potřeby získávání informací. Je třeba otázku správné zformulovat, aby 

respondent porozuměl a byl schopen odpovědět. Špatně formulované otázky vedou 

ke zkresleným až chybným odpovědím. Otázky mohou mít různou podobu podle variant 

odpovědí – otevřené, polouzavřené a uzavřené. 

Otázky otevřené nenabízí žádné možnosti odpovědí a respondent má v odpovědi 

volnou ruku. Touto formou lze získat více informací, ale vznikají také problémy s jejich 

zpracováním a vyhodnocováním odpovědí. 

                                                 

27 PAVLICA, Karel et al. Sociální výzkum, podnik a management: průvodce manažera v oblasti výzkumu 

   hospodářských organizací. Praha: Ekopress, 2000. ISBN 80-86119-25-4. Str. 52 – 53,144-118. 
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Otázky polouzavřené jsou kompromisem mezi otázkami otevřenými a uzavřenými. 

Otázky nabízí varianty odpovědí, ale také i prostor pro doplnění odpovědi vlastními slovy. 

Otázky uzavřené obsahují různé varianty odpovědi, které respondent označí. 

Neumožnují respondentovi napsat vlastní názor. Výhodou takového dotazníku je rychlé 

zpracování odpovědí. 28 

  

V diplomové práci bude využito jak rozhovoru, tak i dotazníkového šetření. 

 

2.2.5 SWOT analýza 

Jednoduchým nástrojem, který využívá výsledků z předešlých analýz, je SWOT 

analýza. Cílem této analýzy je identifikovat silné a slabé stránky (posuzují vnitřní situaci 

v podniku), příležitosti a ohrožení (hodnotí situaci vnějšího okolí) podniku.  

 

SWOT se odvíjí od anglických slov – Strengths (přednosti nebo-li silné stránky), 

Weaknesses (nedostatky nebo-li slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats 

(ohrožení): 

Silné stránky umožňují získat převahu nad konkurenčními podniky a vytvořit tím 

konkurenční výhodu. Silnými stránkami mohou být vyspělý tým top manažerů, vyspělá 

technologie, dobré vztahy, kvalitnější materiály a další. 

Slabé stránky se vyznačují negativními situacemi v podniku, a mohou mít nepříznivý 

vliv na jeho chod. Nedostatkem mohou být manažeři s nedostatečnými schopnostmi, morálně 

zastaralé stroje, absence zdrojů a schopností a podobně. 

Příležitosti jsou situace v okolí, které mohou příznivě vést k současným nebo 

potencionálním výstupům organizace. Příležitostmi mohou být noví zákazníci nebo nové 

technologie.  

Ohrožení oproti příležitostem jsou takové situace, které mohou nepříznivě ohrozit 

výstupy podniku v současnosti nebo v budoucnosti. Nepříznivou situací může být vstup 

nového konkurenta, změny v zákonech, odcházející zákazníci apod. 29 

 

                                                 

28  KOZEL, Roman et al. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody  

  a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. Praha: Grada Publishing, 2006.  
  ISBN 80-247-0966-x. Str. 141-143. 
29  BĚLOHLÁVEK, František et al. Management. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0396-x.  
  Str. 201-202. 
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 Pomocí SWOT analýzy lze určit, bez ohledu na velikosti podniku, zda  

je podnikatelská jednotka: 

· ideální, má velké příležitosti a malá ohrožení, 

· spekulativní, má velké příležitosti a velká ohrožení, 

· vyzrálá, má malé příležitosti a malá ohrožení, 

· znepokojující, má malé příležitostí a velká ohrožení. 30 

 

Výběr strategické varianty se odvíjí od kombinace zásadních předpokládaných silných 

a slabých stránek s možnými příležitostmi a hrozbami. Existují čtyři varianty strategií, které 

jsou znázorněny v diagramu SWOT analýzy na obrázku č. 2.6.  

 

 

 

 

Obrázek č. 2.6 Diagram SWOT analýzy.  
Zdroj: Vlastní zpracování podle SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. 2. přeprac.  

a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-367-1. Str. 92. 
 

Strategie SO znamená, že silné stránky podniku jsou ve shodě s příležitostmi. 

Výsledkem by měla být růstově až agresivně orientovaná strategie. Tato situace je velice 

žádaná, neboť vychází z ofenzivního přístupu z pozice síly. 

                                                 

30 VEBER, Jaromír et al. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. aktual. 
  vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0. Str. 534. 
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Strategie ST vychází se silných stránek podniku, které jsou podrobeny okolnímu 

ohrožení. Výsledkem je diverzifikační strategie, která předpokládá, že identifikované hrozby 

budou pomocí silných stránek převedeny na příležitosti. 

Strategie OW říká, že podnik má mnoho příležitostí, ale také hodně slabých stránek. 

Strategie, která se zaměřuje na eliminaci slabých stránek pomocí příležitostí, se nazývá 

turnaround strategie. 

Strategie WT vychází ze situace, kdy v podniku převládají slabé stránky a také 

v okolí se vyskytují hrozby. Jediným východiskem je obranná a defenzivní strategie, kde  

je třeba tyto situace minimalizovat. 31 

 

Existují i další typy strategií, které vycházejí z těchto čtyř typů. Autorka se přiklání  

ke strategiím definované Sedláčkovou a Buchtou, které budou v praktické části práce použity. 

 

2.3 Shrnutí teoretických východisek konkurenceschopnosti 

V této části diplomové práce byla vymezena teoretická východiska týkající  

se konkurenceschopnosti, analytických metod a technik pro posouzení konkurenceschopnosti 

sledovaného podniku. 

 

Nejprve byly vysvětleny základní pojmy, jako je konkurence, konkurenceschopnost, 

konkurenční výhoda a konkurenční prostředí. Poté byly objasněny jednotlivé metody 

k analýze konkurenceschopnosti. Pro posouzení vnějšího prostředí byly rozebrány metody 

PEST a 4C, pro účely diplomové práce byla vybrána PEST analýza, protože analýza podniku 

je situována v prostředí České republiky. Další metodou pro posouzení vnějšího prostředí 

byla popsána Porterova analýza, která zkoumá konkurenční síly působící na podnik.  

Pro zhodnocení finanční stránky společnosti byla vysvětlena finanční analýza, konktrétně 

jednotlivé poměrové ukazatele. Na konec byla charakterizována SWOT analýza pro zjištění 

silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení podniku. Pro získání potřebných informací 

bude využito dotazníkového šetření a rozhovoru, které byly v této teoretické části také 

rozebrány.    

                                                 

31 SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck,  
  2006. ISBN 80-7179-367-1. Str. 92-93. 
  a SRPOVÁ, Jitka et al. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.  
  Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5. Str. 133. 
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3 Charakteristika podniku 

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. se sídlem v Kolíně vznikla v roce 1996 a řadí se mezi 

tradiční české elektroinstalační podniky. Logo a sídlo společnosti je uvedeno v příloze  

č. 1. Historie podniku však sahá až do roku 1926. Hlavním oborem společnosti je výroba 

elektroinstalačního úložného materiálu, jako jsou elektroinstalační lišty a kanály, trubky 

pevné a ohebné, krabice a upevňovací materiál. Tato činnost představuje 90 % tržeb 

společnosti. Firma se rovněž se věnuje výzkumu a vývoji v oblasti odstínění radiace  

v jaderných zařízeních výrobkem pod obchodním názvem NEUTROSTOP. 

Mezi výrobkový sortiment společnosti patří elektroinstalační krabice a příslušenství, 

elektroinstalační lišty, kanály a příslušenství, elektroinstalační trubky a příslušenství, 

upevňovací materiál, kabelové chráničky, pomocné nářadí, samolepicí pásky, kabelové nosné 

systémy. 32 Největší podíl ze zpracovaných materiálů zaujímá PVC.  

Dále je sortiment rozšířen o produkty, které spadají do jiné oblasti trhu. Jedná  

se o stínicí tvarovky NEUTROSTOP, které se používají všude tam, kde je nutno chránit okolí 

před neutronovým zářením, potravinářské a průmyslové přepravky, cívky pro vinutí 

lakovaných vodičů a kompletní řadu plastových vodovodních trubek. 

Firmu KOPOS KOLÍN a.s. vlastní český majitel a je součástí holdingu KOPOS 

HOLDING, a.s. Podnik je umístěn na průmyslovém okraji města, v okolí se nenachází žádná 

obytná zóna. Společnost vlastní konstrukční a vývojovou základnu, nástrojárnu  

a prototypovou dílnu pro vývoj, přípravu a ověřování nových produktů, mísírnu PVC, která 

umožňuje připravovat vysoce kvalitní materiály v oblasti mechanických vlastností a stálosti 

barev, moderní linku na výrobu jednoplášťových a dvouplášťových chrániček s obchodním 

názvem Kopoflex a Kopodur. 

Každoročně jsou investovány významné částky na obnovu a modernizaci stávajících 

výrobních zařízení. Toto vše zaručuje kvalitu, schopnost rychle reagovat na požadavky trhu  

a rozšiřovat nabídku nových produktů. 33 

                                                 

32  O společnosti. KOPOS KOLÍN a.s. [online]. © 2012 [cit. 2012-02-07]. Dostupné z: http://www.kopos.cz/cs/ 
  o-spolecnosti.php 
33  Historie společnosti. KOPOS KOLÍN a.s. [online]. © 2012 [cit. 2012-02-07]. Dostupné z: 
   http://www.kopos.cz/cs/historie.php 
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3.1 Historie společnosti 

Historie společnosti KOPOS KOLÍN a.s. je zaznamenána od začátku 20. století.  

Po celou dobu své existence se zabývala elektrotechnikou. 

 

Akciová společnost bratislavských kabeloven v roce 1926 zakoupila již rozestavěný 

objekt na okraji Kolína od firmy na výrobu cukrovinek. Začátkem roku 1927 byla 

v dokončeném objektu zahájena výroba plášťových a pancéřových elektroinstalačních trubek, 

včetně krabic a ostatního příslušenství. V předválečném období obstála společnost v tvrdé 

konkurenci, a v tomto sortimentu měla prakticky monopolní postavení. V roce 1939 

bratislavská "Továreň na káble" prodala kolínskou trubkárnu firmě ISOLIT se sídlem 

v Jablonném nad Orlicí. 

V roce 1945, po znárodnění, byl závod začleněn do národního podniku. K dalším 

změnám došlo koncem roku 1949, kdy se tento podnik rozdělil na několik menších. 

Po rozdělení se stala kolínská trubkárna základním závodem Elektroisoly národní podnik 

s pobočnými závody v Hloubětíně, Táboře, Pardubicích a Jablonném nad Orlicí. 

Elektroinstalační úložný materiál se vyráběl pouze v Kolíně a částečně v Hloubětíně. Závody 

v Pardubicích a Táboře zajišťovaly výrobu slídových izolantů. V Jablonném nad Orlicí  

a v Bílčicích se vyráběly výlisky z termosetu a kondenzátory. V roce 1951 byly ze stávajícího 

podniku vyčleněny závody Hloubětín, Jablonné nad Orlicí a Elektrické pece Kolín, které 

utvořily samostatný podnik.  V roce 1958 došlo ke zrušení národního podniku Elektroisola 

Kolín a závod byl začleněn do národního podniku Kablo Kladno. Ve skladbě výroby nedošlo 

k žádným výrazným změnám. Podnětem pro další modernizaci a rychlou intenzifikaci 

průmyslu byl rozvoj plastických hmot. Od roku 1962 se technický rozvoj závodu soustavně 

zabýval technologií zpracování plastických hmot v souvislosti s aplikacemi 

pro elektroinstalační úložný materiál. Nové výrobky z plastů, krabice, ohebné trubky, lišty, 

nahrazovaly dosavadní výrobu kovových plášťových trub a krabic. Mimo vyšší užitné 

hodnoty umožňovaly rychlé zvýšení produktivity práce, a podstatnou měrou přispívaly 

ke zlepšení kultury a prostředí závodu. V roce 1985 byl národní podnik Kablo Kladno 

začleněn do koncernu ZSE Praha, a později se z tohoto koncernu osamostatnil a vznikl státní 

podnik Kablo Kolín. 34 

                                                 

34 Interní zdroje společnosti KOPOS KOLÍN a.s. 
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Společnost KOPOS Kolín, pod jejíž značkou jsou výrobky prodávány v tuzemsku  

a v zahraničí, vznikla k 1. 5. 1994 privatizací státního podniku Kablo Kladno nejprve jako 

KOPOS Kablo Kolín s.r.o. 

Ke změně právní formy obchodní společnosti ze společnosti s ručením omezeným 

na akciovou společnost, bez změny struktury vlastníků, došlo k 1. 1. 1996.  

Společnost zahájila v roce 2007 výrobu kabelových nosných systémů v provozovně 

Šardice na základě vzrůstající poptávky. Po kladné odezvě této výroby, v roce 2008 

vybudovala výrobní a skladovou halu, a v letech 2009 uvedla do provozu technologickou 

linku na výrobu kabelových nosných systémů z kovu. 

V letech 1997 – 2011 byly zakládány dceřiné společnosti v Ukrajině, Bělorusku, 

Polsku, Slovensku, Rusku, Rumunsku, Maďarsku, Smolensku, Spojených arabských 

emirátech, Německu, Chorvatsku, Etiopii, Gruzii a v Dominikánské republice, viz obrázek  

č. 3.1. 35 

 

 

Obrázek č. 3.1Rozložení dceřiných společností ve světě. 
Zdroj: Interní zdroje společnosti KOPOS KOLÍN a.s. 

 

  

                                                 

35 Interní zdroje společnosti KOPOS KOLÍN a.s. 
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3.2 Základní údaje 

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl B, vložka 3689. 36 

 

Datum zápisu: 1. ledna 1996 

Obchodní firma: KOPOS KOLÍN a.s. 

Sídlo:   Kolín IV, Havlíčkova 432, PSČ 280 94 

Identifikační číslo: 616 72 971 

DIČ:   CZ616 72 971 

Právní forma: Akciová společnost 

Základní kapitál: 149 000 000,- Kč 

 

Hlavním předmětem činnosti je výroba výrobků z plastu a výroba elektroinstalačního 

materiálu. Mezi další předměty činnosti patří koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje  

a prodej, projektová činnost v investiční výstavbě-pozemní stavby, výroba nástrojů, hostinská 

činnost, silniční motorová doprava, provoz prádelny, výroba elektroinstalačního materiálu 

včetně lakovaných drátů, výroba výrobků z plastů, nákup, prodej a skladování paliv a maziv 

včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv  

ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení. Dále je to výroba tepla, činnost 

účetních poradců, vedení účetnictví, činnost podnikatelských, finančních, organizačních  

a ekonomických poradců, poradenství v oblasti financí a investic, podnikatelské poradenství, 

organizační a ekonomické poradenství, výroba a dovoz chemických látek a chemických 

přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, 

hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, 

nebezpečné pro životní prostředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej 

chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické. 37
 

  

                                                 

36  Obchodní rejstřík a Sbírka listin. Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. © 2012  
  [cit. 2012-03-22]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis- vypis?subjektId=isor%3a206402&typ= 
  actual&klic=YiicP9bvLFb%2byX5gOy93iw%3d%3d 
37 Tamtéž 
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3.2.1 Organizační struktura společnosti 

Statutárním a zastupujícím orgánem společnosti KOPOS KOLÍN a.s.  

je představenstvo, které vede předseda Ing. Josef Vavrouch. Místopředsedové představenstva 

jsou MUDr. Jiří Vavrouch a MUDr. Drahoslava Vavrouchová. Jako členové dozorčí rady 

působí Kamil Pazdera, Ing. Jaroslav Topol a Drahoslava Vavrouchová. Tyto informace jsou 

platné ke dni 20. 3. 2012.  

Do vedení společnosti KOPOS KOLÍN a.s. ke dni 20. 3. 2012 patří: 

· generální ředitel - Ing. Josef Vavrouch, 

· obchodní ředitel - MUDr. Jiří Vavrouch, 

· technický ředitel - Ing. Jaroslav Topol, 

· výrobní ředitel - Ing. Jaroslav Malý, 

· ekonomický ředitel - Ing. Pavel Musil. 38 

 

Organizační schéma společnosti má podobu funkční struktury a nachází se v příloze č. 2. 

 

3.2.2 Politika společnosti 

Jako vizi si společnost KOPOS KOLÍN a.s. stanovila „Být předním světovým 

výrobcem elektroinstalačního materiálu“ a jako motto „Chceme se podílet na Vašem úspěchu 

našimi výrobky“.  

Mezi nejvýznamnější dlouhodobé priority firmy patří: 

· stát se světovým výrobcem elektroinstalačního úložného materiálu a kabelových 

chrániček, 

· kvalita všech výrobků, 

· zákazník jako nejdůležitější člověk ve společnosti (firma řízená zákazníkem), 

· zaměstnanec společnosti (jako rozhodující prvek, který určuje úspěšnost 

společnosti).39 

 

Celý výčet politiky společnosti je zahrnut v příloze č. 3. 

  

                                                 

38  Vedení společnosti. KOPOS KOLÍN a.s. [online]. © 2012 [cit. 2012-02-07]. Dostupné z:  
  http://www.kopos.cz/cs/vedeni-spolecnosti.php 
39 Interní zdroje společnosti KOPOS KOLÍN a.s. 
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3.2.3 Výrobkové portfolio 

Elektroinstalační úložný materiál 

Elektroinstalační materiál, viz obrázek č. 3.2, je určený do zděných nebo betonových 

stěn, pro uložení elektrických obvodů a pro elektrotechnickou instalaci při stavbách obytných 

domů, kanceláří a průmyslových objektů (elektroinstalační krabice, tuhé a ohebné trubky, 

krabice do betonu). Pro vestavby, rekonstrukce a dodatečné bytové, administrativní  

i průmyslové úpravy interiérů je k dispozici materiál do dutých (sádrokartonových) stěn. Jako 

další řešení při rozvodech elektrické energie a pro přenos dat na povrchu stěn jsou určena 

vedení povrchová (lišty, kanály). Část sortimentu je nabízena i v bezhalogenovém provedení. 

Pro pevné uchycení elektroinstalačních i jiných prvků na stěny a stropy z tvrdých stavebních 

materiálů je určen upevňovací materiál (hmoždinky, příchytky, stahovací pásky). 40 

       

Obrázek č. 3.1 Elektroinstalační úložný materiál. 
Zdroj: Produkty. KOPOS KOLÍN a.s. [online]. © 2012 [cit. 2012-02-07]. Dostupné z: 

http://www.kopos.cz/cs/produkty.php 

 

Kabelové nosné systémy 

Kovové nosné systémy, viz obrázek č. 3.3, slouží pro mnohonásobná zátěžová vedení 

elektroinstalačních kabelů na stavbách těžkého, chemického, potravinářského průmyslu 

(kabelové a drátěné žlaby a lávky, nerezový program). Dosahuje se přehlednosti rozvodu, 

předností je snadná montáž a jednoduchá údržba s možností rychlého odstraňování poruch. 

Zároveň se nabízí i úložná rezerva pro další kabelové vedení. Při stavbách obchodních 

objektů, zábavných areálů, sportovišť, dopravních terminálů a velkých administrativních 

center je možné použít podpodlahové vedení společně s požárně odolnými systémy. 41 

 

                                                 

40  Produkty. KOPOS KOLÍN a.s. [online]. © 2012 [cit. 2012-02-07]. Dostupné z: 
  http://www.kopos.cz/cs/produkty.php 
41

 Tamtéž 
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Obrázek č. 3.3 Kabelové nosné systémy.  

Zdroj: Produkty. KOPOS KOLÍN a.s. [online]. © 2012 [cit. 2012-02-07]. Dostupné z: 
http://www.kopos.cz/cs/produkty.php 

 

Chráničky kabelové 

Chráničky kabelů, viz obrázek č. 3.4, slouží pro ochranu podzemních vedení 

energetických rozvodných systémů, telekomunikačních a optických kabelů na delší 

vzdálenosti. Lze je využít i pro drobné domovní a zahradní instalace. 42 

 

Obrázek č. 3.4 Chráničky kabelové.  

Zdroj: Produkty. KOPOS KOLÍN a.s. [online]. © 2012 [cit. 2012-02-07]. Dostupné z: 
http://www.kopos.cz/cs/produkty.php 

 

Neutrostop 

Stínící materiál - tvarovky NEUTROSTOP, viz obrázek č. 3.5, slouží k odstínění 

rychlých neutronů, tepelných neutronů a gama záření v nukleárních reaktorech, 

radioizotopech a radiací v lékařství. 43 

  

                                                 

42  Produkty. KOPOS KOLÍN a.s. [online]. © 2012 [cit. 2012-02-07]. Dostupné z: 
  http://www.kopos.cz/cs/produkty.php 
43 Tamtéž 
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Obrázek č. 3.5 Neutrostop.  

Zdroj: Produkty. KOPOS KOLÍN a.s. [online]. © 2012 [cit. 2012-02-07]. Dostupné z: 
http://www.kopos.cz/cs/produkty.php 

 

3.2.4 Certifikáty společnosti 

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je držitelem certifikátu integrovaného systému 

managementu: systém environmentálního managementu a managementu jakosti dle 

norem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004. Tento systém zahrnuje návrh a výrobu výrobků  

z kovů a plastů pro elektroinstalace, upevňovacích prvků z plastů a technických výlisků 

z plastů, výrobu chrániček pro systémy rozvodů energií a telekomunikačních kabelů 

uložených v zemi a výrobu směsí PVC.  

Firma dále vlastní certifikát systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

– osvědčení Bezpečný podnik vydané Státním úřadem inspekce práce. 44 

 

Certifikáty jsou obsaženy v příloze č. 4. 

  

                                                 

44 Interní zdroje společnosti KOPOS KOLÍN a.s. 
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3.3 Ekonomický vývoj společnosti 

V této kapitole je zaznamenán vývoj společnosti od založení a.s. za hospodářské 

období 1996 – 2010, a to vývoj hospodářského výsledku za běžnou činnost v tis. Kč a počtu 

zaměstnanců, který vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Údaje jsou 

čerpány z výročních zpráv z let 2003 – 2010 a z informací od ekonomického ředitele.  

Pro potřeby diplomové práce se sleduje vývoj za posledních 5 let. 

 

Od roku 2008 je dle grafu č. 3.1 zpozorován začátek hospodářské krize. Dále  

je v grafu  patrný růstový trend hospodářského výsledku. V roce 2007 došlo k výraznému 

navýšení na 66 718 tis. Kč. V dalších letech hospodářský výsledek klesal, v roce 2010 klesl 

na 14 540 tis. Kč. V roce 2010 došlo k nárůstu cen vstupních surovin, který nebyl možný 

přenést do cen vlastních produktů, a vedl ke snížení marže. Byla provedena různá úsporná 

opatření např. záměna materiálů, aplikace metod průmyslového inženýrství typu 5S, rychlá 

změna, štíhlá výroba a podobné. Záměna vstupních materiálu byla bez vlivu na kvalitu 

vlastních produktů a vedla ke zlepšení hospodářského výsledku v roce 2011. Neauditovaný 

předběžný nedaněný hospodářský výsledek v roce 2011 činil zhruba 70 mil. Kč. Během 

hospodářské krize v letech 2008 – 2010 byla společnost schopna vykazovat kladný 

hospodářský výsledek i přes úsporná opatření pro stabilizaci firmy. 

 

 

Graf č. 3.1 Vývoj hospodářského výsledku za běžnou činnost v letech 1996 – 2010.  

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů společnosti KOPOS KOLÍN a.s. 
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V následujícím grafu č. 3.2 je mírný trendový růst v počtu zaměstnanců až do roku 

2008. V roce 2009 došlo ke snížení průměrného počtu zaměstnanců o 42, a v roce 2010  

o dalších 28 zaměstnanců. Toto propouštění zaměstnanců je reakcí na pokles poptávky, kterou 

zapříčinila ekonomická krize započatá v roce 2008. 

 

 

Graf č. 3.2 Vývoj zaměstnanosti v letech 1996 – 2010.  

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů společnosti KOPOS KOLÍN a.s. 

 

 

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je výrobní firma elektroinstalačního materiálu, jejíž 

začátky sahají až do roku 1926. Svou činnost se snaží rozšířit i na zahraniční trhy – působí již  

v 13 zemí. Její dlouhodobé priority jsou stát se světovým výrobcem a vyrábět kvalitní 

produkty. Kvalitu potvrzují certifikáty ISO 9001, 14001 a Bezpečný podnik. Nejdůležitějším 

člověkem pro společnost je zákazník, jemuž se snaží maximálně vyhovět. V současné době 

zaměstnává 350 pracovníků. Společnost ustála ekonomickou krizi v roce 2008, a za rok 2011 

vykazovala vysoký zisk ve výši cca 70 mil. Kč. 
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4 Analýza konkurenceschopnosti podniku 

V rámci analýzy konkurenceschopnosti podniku budou vypracovány a zhodnoceny 

metody, které byly vysvětleny v teoretické části diplomové práce – analýza PEST, Porterova 

analýza konkurenčních sil, zjednodušená finanční analýza, dotazníkové šetření a SWOT 

analýza, na společnost KOPOS KOLÍN a.s. 

 

4.1 Analýza PEST 

V této kapitole bude zjišťováno makrookolí podniku, a to pomocí metody PEST. Tato 

metoda zkoumá politické a legislativní, ekonomické, sociální, technologické a ekologické 

faktory, a je pro společnost přínosná, neboť poskytuje informace o dění mimo podniku. 

 

4.1.1 Politické a legislativní faktory 

Politické a legislativní faktory výrazně působí na podnik, a to na úrovni příležitostí  

a ohrožení. Jsou zde řazeny faktory, jako je legislativa, daňová politika, politická stabilita 

apod. 

Podnik ovlivňuje legislativa – soustava zákonů, vyhlášek a předpisů. Těmito pravidly 

stát chrání celospolečenské zájmy, spotřebitele a výrobce. Mezi nejzákladnějšími zákony, 

kterým se podnik musí řídit, patří obchodní zákoník, občanský zákoník, zákon o daních 

z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o zaměstnanosti, zákoník práce, zákon  

o účetnictví apod. Po vstupu do Evropské unie se některé zákony přizpůsobovaly evropským 

normám, např. v oblastech ochrana spotřebitele, hospodářské soutěže, ochrany průmyslového 

vlastnictví, technických požadavků, ekologických standardů a dalších. 

Významným faktorem je také daňová politika. V následující tabulce č. 4.1  

je zaznamenán vývoj DPH od roku 1993. Změny sazeb společnost KOPOS KOLÍN a.s. 

ovlivňují a snaží se zvýšené DPH promítnout do ceny. U každého produktu je promítnutí 

různé. 
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Vývoj DPH od roku 1993 do roku 2013 

Období Základní sazba DPH Snížená sazba DPH 

1. 1. 1993 – 31. 12. 1994 23 % 5 % 

1. 1. 1995 – 31. 12. 2004 22 % 5 % 

1. 1. 2004 – 31. 12. 2007 19 % 5 % 

1. 1. 2008 – 31. 12. 2009 19 % 9 % 

1. 1. 2010 – 31. 12. 2011 20 % 10 % 

1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 20 % 14 % 

1. 1. 2013 Plánovaná jednotná sazba 17,5 % 

Tabulka č. 4.1 Vývoj DPH od roku 1993 do roku 2013.   
Zdroj: Vlastní zpracování podle Vývoj DPH od roku 1993 do roku 2013. Daňaři online: Daňový portál 

profesionálů a daňových poradců [online]. 5. 10. 2011 [cit. 2012-03-20]. Dostupné z: 
http://www.danarionline.cz/blog/detail-prispevku/articleid-824-vyvoj-dph-od-roku-1993-do-roku-2013/ 

 

Společnost je podporována ze strany státu. Získala dotace v rámci projektu 

„Vzdělávejte se“ od Úřadu práce a investiční pobídky od státu. 

 

4.1.2 Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory vycházejí z ekonomického stavu země a výrazně ovlivňují chod 

podniku. Patří sem tyto makroekonomické faktory – vývoj HDP, míra inflace, 

nezaměstnanost, devizový kurz koruny, průměrná hrubá mzda, apod. Údaje jsou čerpány  

z Českého statistického úřadu k 31. 12. 2011 45 a rozhovoru s ekonomickým ředitelem 

podniku KOPOS KOLÍN a.s. 

 

Rok 2008 byl pro společnost KOPOS KOLÍN a.s. zásadní. Byl to rok, kdy vypukla 

ekonomická krize. Firma musela reagovat na pokles poptávky, který vedl k propouštění 

zaměstnanců, snížení marže a tím zisku, zrušení penzijního pojištění, pozastavení benefitů  

a dalších úsporných opatření. 

 

Hrubý domácí produkt je klíčovým ukazatelem ekonomického vývoje, který  

je vyjádřen ve stálých cenách. Ukazatel zobrazuje celkovou peněžní hodnotu statků a služeb 

vytvořenou na našem území za dané období. Tabulka č. 4.2 představuje vývoj HDP v letech 

2006 – 2011. 

 

                                                 

45 Český statistický úřad [online]. © 2012 [cit. 2012-03-07]. Dostupné z: 
  http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home 
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Vývoj HDP v letech 2006 - 2011 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

HDP v mld. Kč 3 352,6 3 662,6 3 848,4 3 739,2 3 775,2 3 809,3 

HDP v % 7,0 5,7 3,1 -4,7 2,7 1,7 

Tabulka č. 4.2 Vývoj HDP v letech 2006 - 2011 
Zdroj: Vlastní zpracování podle Statistiky. Český statistický úřad [online]. © 2012 [cit. 2012-03-07]. Dostupné 

z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistiky 

 

Dalším ekonomickým faktorem je míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného 

ročního indexu spotřebitelských cen. Ta ztvárňuje procentní změnu průměrné cenové hladiny  

za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců. 46 

Průměrná míra inflace v roce 2011 vzrostla oproti roku 2010 o 0,4 % z důvodu růstu 

spotřebitelských cen. Výraznější zvýšení cen oproti předchozímu roku proběhlo u potravin, 

nápojů, vody, elektrické energie, zemního plynu a pohonných hmot. Ceny potravin se zvýšily 

především kvůli nacházejícímu zvýšení DPH v lednu 2012 z 10 % na 14 %. 

Vývoj míry inflace v letech 2006 až 2011 znázorňuje tabulka č. 4.3. 

 

Míra inflace (v %) 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Průměrná míra inflace 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 

Tabulka č. 4.3 Vývoj míry inflace v letech 2006 – 2011.   
Zdroj: Vlastní zpracování podle Míra inflace. Český statistický úřad [online]. © 2012 [cit. 2012-03-07]. 

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace 

 

Největším problémem v České republice je rostoucí nezaměstnanost, která  

má za následek snížení kupní síly obyvatelstva. Počet uchazečů o zaměstnání v České 

republice ke dni 31. 12. 2011 byl ve výši 508 451 osob, ale počet volných míst byl však jen 

35 784. Na jedno volné místo připadalo 14,2 uchazečů. Tato situace není příznivá. 

Míra registrované nezaměstnanosti v České republice ke dni 29. 2. 2012 byla ve výši 

9,2 %, v roce 2011 byla průměrná míra registrované nezaměstnanosti 8,57 %. Podle těchto 

údajů je patrné, že míra nezaměstnanosti vzrostla. Ve Středočeském kraji míra registrované 

nezaměstnanosti k 29. 2. 2012 byla ve výši 7,57 %, to je oproti předchozímu roku nárůst  

o 0,13 %. V následující tabulce č. 4.4 je zaznamenán vývoj nezaměstnanosti ve Středočeském 

kraji.  

  

                                                 

46 Míra inflace. Český statistický úřad [online]. © 2012 [cit. 2012-03-07]. Dostupné z:  
  http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace 
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Nezaměstnanost v Středočeském kraji (k 31. 12.) 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 

Míra registrované nezaměstnanosti 
celkem v %  

5,32 4,25 4,47 7,01 7,73 

Neumístění uchazeči o zaměstnání 
celkem 

35 498 29 273 31 220 49 144 54 716 

Volná pracovní místa 12 478 19 691 11 399 3 296 3 599 

Tabulka č. 4.4 Vývoj nezaměstnanosti v Středočeském kraji.  
Zdroj: Vlastní zpracování podle Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj. Český statistický úřad [online].  

13. 5. 2011 [cit. 2012-03-07]. Dostupné z: http://czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/nezamestnanost-xs 
 

Nezaměstnanost společnost KOPOS KOLÍN a.s. neovlivňuje a v nejbližší době 

nezamýšlí přijímat nové zaměstnance. Fluktuace zaměstnanců ve společnosti je minimální, 

průměrná doba zaměstnání ve společnosti je 10 let a 11 měsíců. 

 

Devizový kurz koruny lze definovat jako poměr koruny k jednotce měny jiné země. 

Výrazně ovlivňuje mezinárodní obchod. Sledování tohoto ukazatele má přímý vliv  

na konkurenceschopnost výrobků na zahraničním trhu. Když hodnota koruny vzhledem 

k ostatním měnám je nízká, pak jsou produkty vyrobené na našem území v zahraničí oproti 

jiným produktům levné. 

Export společnosti KOPOS KOLÍN a.s. do zahraničí činní 43 %. Firma nakupuje  

a prodává v eurech, a využívá přirozený hedging 47. 

V následující tabulce č. 4.5 a grafu č. 4.1 je zaznamenán vývoj kurzu české koruny 

k euru za období 2006 – 2011. 

 

Průměrný devizový kurz v letech 2006 - 2011 (v Kč) 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

CZK/EUR 28,343 27,762 24,942 26,445 25,290 24,586 

Tabulka č. 4.5 Průměrný devizový kurz v letech 2006 - 2011  

Zdroj: Vlastní zpracování podle Statistiky. Český statistický úřad [online]. © 2012 [cit. 2012-03-07]. Dostupné 
z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistiky 

 

                                                 

47 Přirozený hedging je nejjednodušší forma zajištění, kdy exportéři kromě pohledávek v cizí měně mají k této 
  měně také určité závazky. Pouze hodnota čistých pohledávek v cizí měně je vystavena měnovému riziku.  
  Zdroj: Měnové riziko lze snížit zajištěním. Byznys - iHNed.cz [online]. 22. 2. 2005 [cit. 2012-03-23].  
  Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-15689700 
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Graf č. 4.1 Vývoj devizového kurzu EUR/CZK za posledních 6 let.  
Zdroj: Kurzy devizového trhu. Česká národní banka [online]. 2003-2012 [cit. 2012-03-08]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/grafy_form_js.jsp?c=EUR 

 

Průměrná hrubá měsíční mzda se vypočítává z podílu mezd bez ostatních osobních 

nákladů přepočtených na jednoho zaměstnance evidenčního počtu za měsíc. Ve mzdách jsou 

obsaženy základní mzdy a platy, k nim příplatky a doplatky, odměny, náhrady mezd a platů,  

a jiné složky mzdy nebo platu, které byly v daném období vypláceny zaměstnancům.  

Do mezd se nezahrnují náhrady mzdy nebo platu za dobu trvání dočasné pracovní 

neschopnosti nebo karantény placené zaměstnavatelem. Do statistiky se zahrnuje hrubá mzda, 

která není snížená o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, 

zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem 

dohodnuté srážky 48. 

Minimální mzda je ve výši 8 000 Kč a od ledna 2007 se nezměnila. V následující 

tabulce č. 4.6 je zaznamenán vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy za období 2006 – 2011  

za celou Českou republiku a za zpracovatelský průmysl v ČR, protože společnost KOPOS 

KOLÍN a.s. spadá pod toto odvětví.  

V roce 2011 se průměrná měsíční mzda v ČR meziročně zvýšila o 2,2 %  

na 24 319 Kč. Tento růst je velice oproti posledním letům slabý (kromě roku 2010, kde byl 

růst o 1,9 %). Spolu s přírůstkem spotřebitelské inflace vedl růst k tomu, že reálná mzda  

se zvýšila jen o 0,3 %, což je nejméně od roku 2000. 49 

  

                                                 

48 Český statistický úřad [online]. 18. 1. 2012 [cit. 2012-03-22]. Dostupné z: 
  http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/pmz_m 
49 Český statistický úřad [online]. 14. 3. 2012 [cit. 2012-03-23]. Dostupné z:  
  http://czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/C1001E2532/$File/110911q4a06.pdf 
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Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví (v Kč) 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Česká republika celkem 19 546 20 957 22 592 23 344 23 797 24 319 

Zpracovatelský průmysl 18 490 19 852 21 564 21 968 22 828 23 621 

Tabulka č. 4.6 Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví  
Zdroj: Vlastní zpracování podle Český statistický úřad [online]. 5. 3. 2012 [cit. 2012-03-20]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/pmz_cr 
 

4.1.3 Sociální a demografické faktory 

Sociální a demografické faktory jsou dalšími ukazateli, které mohou mít  

na společnost vliv. Prezentují se jako struktura společnosti, sociální skladba obyvatelstva, 

kulturní a společenské zvyky, vzdělanost, životní úroveň, migrace i věk. 

Společnost KOPOS KOLÍN a.s., sídlící ve Středočeském kraji, působí na celém území 

České republiky. Údaje jsou čerpány z Českého statistického úřadu k 31. 12. 2011. 50 

 

Populační vývoj v ČR zaznamenává růst obyvatel, dochází k prodlužování délky 

života – stárnutí populace, které je výsledkem poklesu plodnosti a porodnosti. V České 

republice žije 10 504 203 obyvatel 51. Předběžný celkový přírůstek (rozdíl počtu živě 

narozených a počtu zemřelých, a rozdíl počtu přistěhovalých a vystěhovalých osob) v roce 

2011 byl 18 714 obyvatel. Živě narozených bylo 108 678 dětí a zemřelých osob 106 848. 

Průměrný věk obyvatel v roce 2010 činil 40,8 let. V Středočeském kraji bylo 1 279 128 

obyvatel 52. Předběžný celkový přírůstek byl ve výši 14 359 obyvatel, živě narozených bylo 

14 531 dětí a zemřelých osob 12 621. Průměrný věk v roce 2010 byl 40,1 let. 

V současné době více lidí migruje do větších měst, kde je nízká nezaměstnanost. 

Ubývá počet lidí, kteří jsou zaměstnaní na celý život v jedné organizaci. U ostatních 

převažuje ochota se stěhovat za perspektivnějším zaměstnáním do jiného města či státu. 

V ČR klesá počet sňatků, tím dochází k nižší porodnosti. Tento trend je u mladé 

generace, která se více zaměřuje na kariéru a odkládá zakládání rodiny na později. Také 

přibývá rozvodovost, proto většina partnerství žije bez uzavření manželského svazku.  

 

 

                                                 

50 Veřejná databáze. Český statistický úřad [online]. 12. 03. 2012 [cit. 2012-03-20]. Dostupné z: 
  http://vdb.czso.cz/vdbvo/uvod.jsp 
51 Český statistický úřad [online]. 20. 3. 2012 [cit. 2012-03-20]. Dostupné z:  
  http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide 
52 Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj. Český statistický úřad [online]. 15. 3. 2012 [cit. 2012-03-20].  
  Dostupné z: http://czso.cz/xs/redakce.nsf/i/home 
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V roce 2011 se v ČR uskutečnilo 45 137 sňatků, to je o 1 609 méně než v předchozím roce,  

a 28 113 rozvodů, to je o 2 670 méně. V Středočeském kraji se uzavřelo 5 540 manželství  

a 3 615 bylo rozvázáno. 53 

Mění se i životní úroveň obyvatelstva, která v posledních letech vzrostla, ale k životní 

úrovni Evropy má daleko. Průměrná mzda v České republice je 24 319 Kč. Tento ukazatel  

je však citlivý na extrémní hodnoty. Dvě třetiny lidí této průměrné mzdy však nedosáhne. 

Prohlubují se také finanční rozdíly mezi jednotlivými domácnostmi. Kupní síla se oproti 

předchozímu roku snížila, a lidé za svou mzdu nakoupí méně. Základní životní potřeby byly 

navýšeny o DPH z 10 % na 14 % 54 a to vede ke snižování spotřeb.  

S každým dalším rokem vzdělanost obyvatelstva roste, protože současná společnost 

vyžaduje čím dál větší znalosti a dovednosti. Předběžné výsledky nejvyššího ukončeného 

vzdělání obyvatelstva ze sčítání lidu, domů a bytů 55 k 26. 3. 2011 jsou uvedeny v tabulce  

č. 4.7.  

 

Nejvyšší ukončené vzdělání obyvatelstva ve věku 15 a více let  
k 26. 3. 2011 

Ukazatel 
Základní vč. 

neukončeného 

Střední vč. 
vyučení (bez 

maturity 

Úplné střední 
(s maturitou) a 
vyšší odborné 

Vysokoškolské Bez vzdělání 

Česká republika 1 574 856 2 963 972 2 794 996 1 117 830 47 253 

Středočeský kraj 181 925 361 668 346 236 120 467 5 372 

Tabulka č. 4.7 Nejvyšší ukončené vzdělání obyvatelstva.  
Zdroj: Vlastní zpracování podle Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Český statistický úřad 

[online]. 31. 1. 2012 [cit. 2012-03-07]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/9500339D72/$File/pvcr042.pdf 

 

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. při výběru dělnických profesí nepožaduje odborné 

vzdělání, ale na odbornějších pracovištích už ano. Vysokoškolské vzdělání nárokuje  

na technologickém a konstrukčním pracovišti a na vyšších funkcích. 

  

                                                 

53 Údaje za rok 2011 je předběžným údajem s předpokládanou korekcí na definitivní údaj 
54 Vývoj DPH od roku 1993 do roku 2013. Daňaři online: Daňový portál profesionálů a daňových poradců  
  [online]. 5. 10. 2011 [cit. 2012-03-20]. Dostupné z: http://www.danarionline.cz/blog/detail- 
  prispevku/articleid-824-vyvoj-dph-od-roku-1993-do-roku-2013/ 
55 Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Český statistický úřad [online]. 31. 1. 2012  
  [cit. 2012-03-07]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/9500339D72/$File/pvcr042.pdf 
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4.1.4 Technologické a ekologické faktory 

Současný technologický vývoj se pohybuje výrazně kupředu, kdy nedávno moderní 

výrobky jsou již zastaralé a vznikají nové. Podnik tento vývoj musí sledovat, aby mohl nadále 

konkurovat jiným subjektům. Nové technologie umožňují snižovat náklady, zvyšovat 

produktivitu, a tím zvyšovat svou konkurenceschopnost. 

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. vlastní laboratoř na testování vstupních materiálů, kde 

je každá šarže kontrolována z hlediska kvality a vlastností. Testují se zde nové materiály, 

které jsou levnější nebo mají nové vlastnosti, např. jsou nehořlavé, samozhášivé apod. Firma  

spolupráje s vysokými technickými školami v Praze a s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. 

Součástí spolupráce je možnost pro studenty zpracovat u nich diplomovou práci. Společnost 

musí své produkty neustále zdokonalovat, aby se udržela na trhu, protože konkurence nespí.  

 

Společnost je certifikována dle normy ISO 14001 Systém environmentálního 

managementu již od roku 2001. Všechny činnosti provádí v souladu s požadavky normy ISO 

14001 a v souladu se zákonnými a dalšími předpisy. V současné době probíhá 3. etapa 

modernizace společnosti – zateplení administrativní budovy, jídelny, provozu Pancéřovna  

a provozu PVC 3. 

 

 

Provedením PEST analýzy byly určeny vnější faktory, které ovlivňují podnik. Jsou  

to politické a legislativní, ekonomické, sociální, technologické a ekologické faktory. V oblasti 

politických a legislativních faktorů na podnik působí soustava zákonů, vyhlášek a předpisů, 

které musí sledovat a dodržovat. Výrazným faktorem je i změna DPH, která ovlivňuje 

konečnou cenu produktů. Z ekonomického hlediska firmu v menší míře ovlivňují devizové 

kurzy, protože společnost využívá přirozený hedging. Dalšími jsou faktory sociální, které 

mají také vliv na podnik a to v oblasti vzdělanosti, životní úrovně, migrace a populačního 

vývoje. Vzdělanost obyvatelstva s každým rokem stoupá a vede k větší efektivnosti. Zvedá  

se i životní úroveň, která vede k lepšímu živobytí lidí. Migrace přispívá k většímu nárůstů 

obydlení na okraji měst nebo na vesnicích, a tím se rozšiřuje jejich infrastruktura. S tím  

je také spojen populační vývoj. Nejvýznamnější pro firmu jsou faktory technologické. Firma 

musí sledovat technologický vývoj, aby se mohla zlepšovat a konkurovat svým soupeřům.  
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4.2 Porterova analýza konkurenčních sil 

Další analýzou konkurenčního prostředí je Porterova analýza pěti sil. Potřebné 

informace byly získány rozhovorem s ekonomickým ředitelem. Informace o společnostech 

byly nalezeny na jednotlivých internetových stránkách. 

 

4.2.1 Nově vstupující konkurenti 

Pro nově vstupující konkurenty na trh elektroinstalačního materiálu nejsou vstupní 

bariéry. Jde především o kvalitu a cenu produktů a služeb, které poskytují. Pokud  

by se konkurent rozhodl zde zavést výrobu elektroinstalačního materiálu, setká se s velkými 

finančními náklady, a to za zakoupení pozemku, výstavby výrobních hal a skladů, zajištění 

strojních zařízení, vytvoření distribuční sítě a další. 

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. nemá oproti zahraniční konkurenci, která může přijít 

na trh, žádnou výhodu. Nevlastní patenty, protože se jedná o jednoduché výrobky, kde 

jakákoliv změna lehce obejde patent. Společnost se snaží, aby jejich výrobky byly o krok před 

konkurencí. Toto je jediná možnost jak obstát na trhu. 

 

4.2.2 Substituty 

Produkty společnosti KOPOS KOLÍN a.s. nejsou ohroženy substituty. 

 

4.2.3 Zákazníci 

Zákazníkem společnosti jsou velkoobchody a jejich vyjednávací síla je velká. 

Společnost si proto zakládá na dlouholeté spolupráci, která je 5 – 10 let. Svým odběratelům 

nabízí stabilizační a nárůstové bonusy. První část bonusu se odvíjí od délky spolupráce  

a druhá od velikosti prodeje. Tyto bonusy mají vliv na morálku těchto firem. Snaží  

se o maximální spokojenost zákazníka, např. 94 % objednávek je uspokojeno do druhého dne.  

 

Hlavními odběrateli společnosti KOPOS KOLÍN a.s. jsou: 

K+V ELEKTRO – Společnost se sídlem Praha 1 byla založena v roce 1991 a dnes patří mezi 

pět předních českých velkoobchodních firem zabývajících se prodejem elektroinstalačního 
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materiálu. V České republice má rozmístěno 9 prodejen (6 v Praze, a další v Karlových 

Varech, Teplicích a Náchodě) a zaměstnává 250 pracovníků. 56  

 

ARGOS ELEKTRO – Společnost AGROS ELEKTRO vznikla 23. 12. 1997 a zaměřuje  

se na velkoobchodní činnost s elektroinstalačním materiálem. Řadí se k největším 

společnostem zabývající se stejnou činností. Firma sídlí v Opavě a její pobočky jsou umístěny 

v Ostravě, Karviné, Krnově, Jeseníku, Brně, Pardubicích a v Praze. 57 

 

REXEL CZ – Společnost REXEL CZ se zabývá velkoobchodním prodejem technického 

sortimentu, především elektroinstalačního materiálu. Byla založena 2. ledna 1995 v Brně  

a působí po celém území České republiky. Společnost zaměstnává v ČR více než  

235 zaměstnanců. Společnost REXEL CZ je součástí skupiny REXEL, jedná se o nadnárodní 

společnost působící ve 37 zemích světa. 58 

 

Elfetex – Společnost působící v oblasti velkoobchodního prodeje elektroinstalačního 

materiálu patří k největším firmám na českém trhu. Společnost byla založena v roce 1991 

v Plzni, působí po celém území ČR prostřednictvím 17 prodejen, a zaměstnává zhruba  

210 zaměstnanců. 59 

 

ASPERA – Společnost ASPERA je největší organizací v jihočeském kraji v oblasti 

elektroinstalačního materiálu. Byla založena v roce 1991 v Dubičném u Českých Budějovic. 

Vlastní 12 regionálních poboček a zaměstnává 120 lidí. 60 

 

ELKOV – Společnost ELKOV vznikla v roce 1992 a sídlí v Blansku. Její činností  

je velkoobchodní prodej elektromateriálu a svítidel. 61 

 

Následující graf č. 4.2 zaznamenává jednotlivé podíly odběratelů na tržbách 

v procentech. Mezi ostatní odběratele patří drobní zákazníci, jednorázové prodeje, nárazové 

drobné zakázky, prodeje zaměstnancům a další. 

                                                 

56  K & V ELEKTRO [online]. © 2010 [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: http://www.kvelektro.cz/ 
57  ARGOS ELEKTRO a.s. [online]. © 2012 [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: http://www.argos.cz/ 
58  Rexel [online]. © 2010 [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: http://www.rexel.cz/rxl_cz/index.php 
59  ELFETEX spol. s r.o. [online]. © 2009 [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: http://www.elfetex.cz/ 
60  Aspera [online]. [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: http://www.aspera.cz/  
61  Velkoobchod elektro Elkov [online]. © 2007 [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: http://www.elkov.cz/ 
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Graf č. 4.2 Podíl odběratelů na tržbách.  
Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů společnosti KOPOS KOLÍN a.s. 

 

4.2.4 Dodavatelé 

Hlavní dodavatelé společnosti KOPOS KOLÍN a.s. dodávají převážně plast a železo. 

Další dodávají obaly, různé služby od dopravy až po úklid. Společnost využívá outsorsingové 

služby v podobě závodního stravování a úklidu. Vyjednávací síla u velkých dodavatelů  

je velká, u menších malá. Společnost nemá zájem měnit své stávající dodavatele hlavních 

surovin, protože cena železa a ropy se odvíjí od světové ceny a u jednotlivých firem  

se v podstatě neliší. Dodavatele si firma vybírá v prvé řadě podle kvality a pak ceny 

materiálů, zajímá se o certifikace firem, nebo jak dlouho daná firma na trhu působí. Od svých 

dodavatelů požaduje kvalitní služby za rozumnou cenu, dlouhodobou spolupráci, která  

je 5 – 10 let. Pevnost partnerských vztahů je prověřena reklamacemi. Pro neočekáváné situace 

má firma v záloze minimálně dva dodavatele, aby výpadek hlavního dodavatele neohrozil 

chod vlastní společnosti. 

 

Hlavními dodavateli společnosti KOPOS KOLÍN a.s. jsou: 

 

UNIPETROL – Dodavatel plastu UNIPETROL je vedoucí skupinou v oblasti zpracování 

ropy a petrochemie v ČR a jeden z nejvýznamnějších hráčů ve střední a východní Evropě. 62 

                                                 

62 Unipetrol [online]. [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: http://www.unipetrol.cz/cs/index.html 
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SOLVAY – Společnost SOLVAY je dodavatelem plastu. Společnost je světovým hráčem 

zabývající se specializací na vysoce účinné polymery, uhličitan sodný, peroxid vodíku  

a inženýrství umělých hmot založené na polyamidu 6.6. 63 

 

MI-KING – Dodavatel železa MI-KING je jedna ze světových společností zpracovatelů 

oceli. Dodává ploché ocelové výrobky a služby pro automobilový průmysl, bílé zboží, balení 

a všeobecný průmysl. 64 

 

SLOVNAFT PETROCHEMICALS – Rafinérsko-petrochemická společnost SLOVNAFT, 

sídlící v Bratislavě, dodává společnosti KOPOS KOLÍN a.s. plast. Kromě výroby, skladování 

a distribuce výrobků z ropy se zaměřuje na prodej motorových paliv a maziv. 65 

 

VERGOKAN - Belgický dodavatel železa VERGOKAN se specializuje na zpracování  

a povrchové úpravy kovů. Nabízí kompletní sortiment kabelových nosných systémů. 66 

 

SMURFIT KAPPA – Společnost SMURFIT KAPPA je dodavatelem obalů. Je světovou 

jedničkou ve výrobě papírových obalů. 67 

 

HUNTSMAN TIOXIDE – Dalším dodavatelem plastu je společnost HUNTSMAN. Tato 

společnost je světovým výrobcem a prodejcem diferencovaných chemikálií. 68 

 

CHEMSON – Společnost CHEMSON je dodavatelem plastu. 69 

 

LICATEC – Firma LICATEC je dodavatelem železa. Poskytuje optimální řešení 

průmyslového osvětlení a systémy pro protahování kabelů. 70 

 

 

                                                 

63 Solvay, a Group active in Chemistry [online]. © 2012 [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: http://www.solvay.com 
64 Mi-King EN [online]. © 2012 [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: http://www.mi-king.cz 
65 Slovnaft [online]. © 2006 [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: http://www.slovnaft.sk 
66 Vergokan [online]. © 1988 - 2010 [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: http://www.vergokan.com 
67 Smurfit Kappa Czech [online]. © 2012 [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: http://www.smurfitkappa.cz 
68 Huntsman [online]. © 2001-2012 [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: http://www.huntsman.com 
69 Chemson [online]. [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: http://www.chemson.com 
70 Licatec [online]. [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: http://www.licatec.com 
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Graf č. 4.3 zobrazuje jednotlivé podíly dodavatelů na vstupech v procentech. Ostatní 

dodavatelé zahrnují drobné dodavatele, jednorázové zakázky a různé výpomoci. 

 

 

Graf č. 4.3 Podíl dodavatelů na vstupech.  
Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů společnosti KOPOS KOLÍN a.s. 

 

4.2.5 Stávající konkurence 

Podle současného stavu elektroinstalačního materiálu na trhu je konkurence obrovská, 

proto se společnost snaží protlačit své produkty do zahraničí. Nadále buduje síť dceřiných 

společností ve světě, je to pro ni jediná cesta, jak se na trhu udržet. Konkurenty pravidelně 

monitoruje z hlediska kvality a cen jejich výrobků, a sleduje také, zda konkurenti nezavádí 

nové výrobky apod. Konkurenci firma vnímá jako hrozbu, ale také jako inspiraci a zdroj  

ke zlepšení a možnosti být o krok před nimi. 

V České republice není výrobní firma, která by se svým sortimentem vyrovnala 

společnosti KOPOS KOLÍN a.s. Za hranicemi je však situace jiná, existuje mnoho výrobních 

firem, které jsou svojí nabídkou srovnatelné s touto firmou. Společnost se snaží být světovým 

hráčem. 

 

Hlavními konkurenty společnosti KOPOS KOLÍN a.s. jsou: 
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výrobu a prodej plastových trubek, inspekčních šachet a systémových komponentů z umělých 

hmot.71 

 

IES Univolt – Slovenská společnost vznikla v roce 1990 a kromě Slovenska působí v České 

republice, Polsku a Maďarsku. Nabízí produkty a služby v oblasti komunikačních  

a kabelážních systémů, distribuci úložných systémů, pasivních a aktivních prvků 

komunikačních systémů, obchodních a ekonomických informačních systémů. 72 

 

LEGRAND – Francouzská společnost LEGRAND je světový specialista na výrobu produktů 

a systému pro elektrické instalace a datové rozvody. V České republice působí od roku 1993, 

ale jako společnost byla založena v roce 2002. 73 

 

MALPRO – Česká společnost MALPRO zahájila výrobu v roce 1997 a je výrobcem 

elektroinstalačních lišt a trubek pro nízkonapěťové vodiče, kabely a příslušenství. 74 

 

OBO Bettermann -  Německá rodinná společnost OBO Bettermann, založená v roce 1911,  

je výrobcem propojovacích a upevňovacích systémů, ochran před blesky a přepětím, 

kabelových nosných systému, protipožárních systémů a dalších. 75 

 

Polyprofil – Česká firma POLYPROFIL byla založena v roce 1993 a zabývá se výrobou 

technických vytlačených profilů s akcentem především na sortiment profilů  

pro elektroinstalaci. 76 

 

SCHMACHTL CZ – Česká společnost SCHMACHTL je hlavním zástupcem světových 

výrobců v oblasti elektrotechniky, elektroniky a strojírenství. Její historie sahá  

až do prvorepublikového Československa, a jako obchodní společnost byla založená v roce 

1992.77 

                                                 

71 Fraenkische CZ [online]. [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: http://www.fraenkische.com/cps/rde/xchg/ 
  fraenkische_int/hs.xsl/index_CSY_HTML.htm?rdeCOQ=SID-BBB0C67C-9237AA74 
72 International Electronic Systems s.r.o. [online]. © 2006 [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: http://www.ies.sk/ 
73 Legrand [online]. [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: http://www.legrand.cz/ 
74 MALPRO, spol. s r.o. [online]. © 2009 [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: http://www.malpro.cz/ 
75 OBO BETTERMANN [online]. © 2010 [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: http://www.obo-bettermann.cz 
76 POLYPROFIL spol. s r.o. [online]. © 2010 [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: http://www.polyprofil.cz/ 
77 SCHMACHTL CZ, spol s.r.o. [online]. [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: http://www.schmachtl.cz 
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Pomocí Porterovy analýzy byly prozkoumány faktory ovlivňující podnik, a to nově 

vstupující konkurenti, substituty, zákazníci, dodavatelé a současní konkurenti. 

Nejdůležitějším faktorem je zákazník, protože jeho vyjednávací síla je velká. Společnost 

KOPOS KOLÍN a.s. se ho snaží udržet pomocí dobrých vztahů, různých bonusů a dalších 

činností, které vedou k maximalizaci spokojenosti zákazníka. Dalším faktorem jsou 

dodavatelé. Jejich vyjednávací síla je také velká. I přesto, že na trhu působí mnoho dodavatelů 

plastů a železa, zůstává společnost u osvědčených a prověřených firem. U těchto firem 

společnost dbá na dlouhodobou spolupráci. Konkurence elektroinstalačního materiálu  

je obrovská a společnost je vnímá jako hrozbu, ale také jako výzvu k neustálému 

zdokonalování se. Společnost rozšiřuje své působení i na zahraniční trhy pomocí sítě 

dceřiných společností. Je to jediný způsob, jak obstát v konkurenci. Pro nové konkurenty 

vstupující na trh nejsou bariéry, pokud nechtějí zavést výrobu elektroinstalačního materiálu. 

Pokud by se rozhodli pro zavedení výroby, setkají se s velkými finančními náklady. V oblasti 

substitutů společnost ohrožena není, protože neexistují. 

  



 

50 

4.3 Zjednodušená finanční analýza 

Finanční situace podniku KOPOS KOLÍN a.s. bude posouzena pomocí poměrových 

ukazatelů – rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. Jednotlivé výpočty ukazatelů jsou 

zahrnuty v příloze č. 5. Hlavním zdrojem pro finanční analýzu byly rozvahy a výkazy zisku  

a ztrát za období 2006 až 2010, které jsou uvedené v příloze č. 6 a 7.  

 

4.3.1 Ukazatele rentability 

Všechny ukazatele poukazují na dobrou rentabilitu vložených prostředků, ale ukazují 

klesající trend výnosnosti. Rok 2010 patří, v porovnání s předchozími léty, mezi nejméně 

úspěšné období. Od roku 2008 klesají hodnoty u všech ukazatelů, což je známka začátku 

hospodářské krize. Doporučené hodnoty jednotlivých ukazatelů by se měly pohybovat  

v nejvyšších hodnotách. V tabulce č. 4.8 jsou uvedeny výsledky jednotlivých ukazatelů 

rentability. 

Na grafu č. 4.4 jsou vidět patrné výkyvy u rentability vlastního kapitálu. V roce 2007 

dosáhla výše 22,16 %, ale v dalších letech došlo k výraznému poklesu až na 3,96 % v roce 

2010. Rentabilita tržeb udává, kolik zisku má podnik na 1 Kč tržeb. V roce 2010 byl tento 

ukazatel nejnižší, a to 2,00 %. Oproti předchozímu roku 2009 klesl o trojnásobek, protože 

čistý zisk klesl o 34,7 milionů. 

 

Ukazatele rentability 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 

Rentabilita aktiv (%) 8,11 9,49 7,88 7,19 3,28 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (%) 10,77 12,09 9,41 8,37 3,89 

Rentabilita vlastního kapitálu (%) 17,81 22,16 18,16 14,40 3,96 

Rentabilita tržeb (%) 6,05 8,10 5,93 6,78 2,00 

Tabulka č. 4.8 Ukazatele rentability.  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 



 

51 

 

Graf č. 4.4 Ukazatele rentability.  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.3.2 Ukazatele likvidity 

Tyto ukazatele poukazují, zda podnik je schopen splácet své krátkodobé závazky,  

viz tabulka č. 4.9 a graf č. 4.5. Doporučené rozmezí pro celkovou likviditu je 1,5 – 2,5. Firma 

se pohybovala nad toto rozmezí, nejvyšší bylo v roce 2008 a to 4,31. Přijatelná výše pohotové 

likvidity by se měla pohybovat mezi 1,0 a 1,5. Firma se opět nachází ve vyšších hodnotách, 

což vykazuje vysokou platební schopnost. Nevyšší hodnota byla v roce 2008, kdy dosáhla 

výše 3,14. V roce 2008 došlo k nárůstu krátkodobých pohledávek. Trend pro oba ukazatele  

je mírně klesající. Nadměrná likvidita vede ke snižování rentability. Výsledek okamžité 

likvidity je však varovný, protože hodnoty jsou nízké a poukazují na nízkou okamžitou 

platební schopnost firmy. Doporučené rozmezí hodnot by se mělo pohybovat od 0,2 do 1,1. 

Podnik by se měl zaměřit na krátkodobé pohledávky a zásoby, a zvýšit pohotové platební 

prostředky (peníze v pokladně a bankovních účtech). 

 

Ukazatele likvidity 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 

Celková likvidita 2,71 3,76 4,31 3,24 2,68 

Pohotová likvidita 1,69 2,63 3,14 2,13 1,79 

Okamžitá likvidita 0,09 0,07 0,14 0,18 0,07 

Tabulka č. 4.9 Ukazatele likvidity.  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 4.5 Ukazatele likvidity.  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.3.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatel celkových aktiv ukazuje nízkou intenzitu využití majetku. V letech 

2006 – 2010 se celková aktiva v tržbách ani jednou neobrátila. Doba obratu aktiv se průměrně 

pohybuje okolo 1,3 let. Doba obratu zásob činí od jednoho a půl po dva měsíce. Doby 

krátkodobých pohledávek a závazků z obchodních vztahů se rovněž pohybovaly  

v přijatelných hodnotách. Běžná lhůta závazků činí 30 – 60 dní. Obvyklá doba splatnosti 

pohledávek dle obchodních smluv je stanovena na 14 – 30 dní u tuzemských pohledávek  

a 30 – 90 dní u Slovenska a ostatních zemí. 

Z tabulky č. 4.10 a grafu č. 4.6 je patrné, že od roku 2006 je doba obratu pohledávek 

vyšší než doba obratu závazků, což se nejeví jako ideální situace. Podnik splácí dříve své 

závazky, než dostane finance z pohledávek. Nastává zde riziko, že podnik na úhradu svých 

závazků nebude mít dostatek finančních zdrojů. Nejdéle na platby čekal v roce 2010,  

a to 113 dní.    

Ukazatele aktivity 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 

Obrátka celkových aktiv (počet obratů) 0,87 0,89 0,82 0,68 0,71 

Doba obratu aktiv (dny) 413,39 405,48 440,51 529,44 509,62 

Doba obratu zásob (dny) 63,12 55,99 48,39 71,90 63,49 
Doba obratu krátkodobých pohledávek  
z obchodních vztahů (dny) 93,17 90,34 103,31 105,59 112,88 

Doba obratu krátkodobých závazků  
z obchodních vztahů (dny) 45,30 34,46 21,59 41,64 44,28 

Tabulka č. 4.10 Ukazatele aktivity.  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 4.6 Ukazatele aktivity.  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.3.4 Ukazatele zadluženosti 

Tyto ukazatele vyjadřují, jak podnik využívá k financování aktiv cizí zdroje a jakou 

výši rizika nese. Výsledky ukazatelů jsou znázorněny v tabulce č. 4.11 a grafu č. 4.7. Celková 

zadluženost se pohybuje ve vyšších hodnotách. Čím je vyšší hodnota, tím pro věřitele 

znamená větší riziko. Od roku 2009 se celková zadluženost mírně snižuje. Také zadluženost 

vlastního kapitálu se od roku 2009 výrazně snižuje. Dalším ukazatelem je úrokové krytí. Čím 

vyšší hodnota, tím lepší je finanční situace ve společnosti. Úrokové krytí se pohybuje  

nad 100%, to znamená, že společnost vytváří dostatečný zisk na pokrytí úroků. 

 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010

Celková zadluženost (%) 70,40 67,55 73,29 67,98 64,25 

Zadluženost vlastního kapitálu (%) 237,90 208,15 274,41 212,33 179,77 

Úrokové krytí (%) 329,84 388,90 264,86 287,25 202,82 

Tabulka č. 4.11 Ukazatele zadluženosti.  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 4.7 Ukazatele zadluženosti.  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Z finanční analýzy vyplynulo, že společnost KOPOS KOLÍN a.s. výrazně ovlivnil rok 

2008, kdy započala ekonomická krize. Ukazatele rentability poukazují od roku 2008  

na pokles výnosnosti, nejvýraznější pokles byl v roce 2010. V roce 2010 byl nejnižší 

hospodářský výsledek za sledované pětileté období. V tomto roce se snížila poptávka  

a zvýšily se ceny vstupních surovin, a to vedlo ke snížení marže. Celková a pohotová likvidita 

vykazují platební schopnost společnosti. Avšak okamžitá likvidita je nízká a může vést  

k okamžité platební neschopnosti. Společnost by se měla zaměřit na zásoby a krátkodobé 

pohledávky, a zvýšit pohotové platební prostředky. Ukazatele aktivity vykazují možné riziko 

platební neschopnosti, protože společnost splácí své závazky dříve, než dostane platby  

od svých odběratelů. Doba obratu krátkodobých závazků a pohledávek z obchodních vztahů 

se pohybovala v příznivých hodnotách. Ukazatele zadluženosti vyhodnotily, že celková 

zadluženost společnosti je vysoká, ale od roku 2009 se postupně snižuje. V roce 2008 

společnost vybudovala výrobní a skladovou halu, proto došlo k nárůstu zadluženosti vlastního 

kapitálu. 

  

0%

100%

200%

300%

400%

500%

2006 2007 2008 2009 2010

H
o

d
n

o
ta

 

Rok 

Ukazatele zadluženosti 

Celková
zadluženost

Zadluženost
vlastního
kapitálu



 

55 

4.4 Dotazníkové šetření – pohled zaměstnanců na konkurenceschopnost 

podniku 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjištění vnímání konkurenceschopnosti zaměstnanci 

společnosti KOPOS KOLÍN a.s. v oblasti produktů a podnikové kultury. Za podpory 

ekonomického ředitele Ing. Pavla Musila byly dotazníky rozeslány na odbor práce a mezd, 

kde byly rozdány zaměstnancům při vydávání výplatní pásky ke dni  

10. 1. 2012. Dotazníky byly vráceny 3. 2. 2012. Dotazník obsahoval 29 otázek, z toho  

28 uzavřených a 1 otevřenou. Jeho celková podoba je uvedena v příloze č. 8. Pro potřeby 

dotazníkového šetření bylo rozesláno 350 dotazníků, z nichž bylo 291 odpovězeno. 

Návratnost dotazníků byla 83 %. Pokud se objevily dvě odpovědi u stejné otázky místo jedné, 

byly vyhodnoceny jako nevyplněné. 

 

4.4.1 Respondenti dotazníkového šetření 

Struktura zaměstnanců dle pohlaví 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 175 mužů (60 %) a 105 žen. 11 respondentů 

neuvedlo své pohlaví, viz graf č. 4.8. Ve firmě mají největší zastoupení muži. 

 

 

Graf č. 4.8 Struktura dotazovaných respondentů dle pohlaví.  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Věková struktura zaměstnanců 

Dle věku převládali zaměstnanci ve věku 40 – 49 let (29 %), dále ve věku 30 – 39 let 

(28 %), 50 – 59 let (26 %), 20 – 29 let (10 %) a 60 let a více (2 %). Pod 20 let nevyplnil 

nikdo. Tento dotaz nevyplnilo 15 respondentů. Což znázorňuje graf č. 4.9. 
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Graf č. 4.9 Struktura dotazovaných respondentů dle věku.  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Struktura zaměstnanců dle délky zaměstnaní 

Dle grafu č. 4.10 většina zaměstnanců pracují ve firmě déle než 4 roky  

(214 respondentů – 74 %, převážně zaměstnanci ve věku 30 – 59 let), což svědčí o stabilitě 

zaměstnanosti ve společnosti. 21 respondentů je ve firmě kratší dobu než 1 rok (převážně 

zaměstnanci ve věku 20 – 39 let), 17 respondentů tady pracuje od 1 roku do 2 let (převážně 

zaměstnanci ve věku 30 – 39 let) a 14 respondentů ve firmě pracuje od 2 do 4 let (převážně 

zaměstnanci ve věku 40 – 49 let). Tento dotaz nevyplnilo 25 respondentů.  

Podle interních informací je průměrná délka zaměstnání ve firmě 10 let a 11 měsíců. 

 

Graf č. 4.10 Struktura dotazovaných respondentů dle délky zaměstnaní ve firmě.  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Struktura zaměstnanců dle profesního zařazení 

Značná část zaměstnanců pracuje na pozici dělník (185 respondentů – 63 %, z toho 

124 mužů, 57 žen a 4 nevyplnilo), jedná se o společnost, která se zabývá výrobou produktů. 

77 respondentů pracuje na pozici administrativní zaměstnanec (26 %, z toho 35 mužů, 41 žen 

a 1 nevyplnil), 14 respondentů jako manažer (5%, z toho 10 mužů a 4 ženy) a 5 respondentů 

pracuje jako ředitel úseku (2 %, muži), viz graf č. 4.11. Tento dotaz nevyplnilo  

11 respondentů. Jeden respondent uvedl, že pracuje na dvou pozicích a to jako administrativní 

pracovník a manažer. 

 

 

Graf č. 4.11 Struktura dotazovaných respondentů dle profesního zařazení.  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Struktura zaměstnanců dle úseku 

Nejvíce zaměstnanců je zařazeno pod výrobní úsek (116 respondentů – 40 %). Dále  

62 respondentů pracuje na technickém úseku, 56 respondentů pracuje na obchodním úseku, 

30 respondentů spadá pod ekonomický úsek, 10 respondentů pracuje na úseku ředitele,  

a 3 respondenti pracují na úseku řízení systému. Tuto položku nevyplnilo 16 respondentů. 

Jednotlivé rozložení zaměstnanců dle úseku znázorňuje graf č. 4.12. 
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Graf č. 4.12 Struktura dotazovaných respondentů dle úseku.  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.4.2 Vyhodnocení otázek dotazníkového šetření 

Grafické vyhodnocení otázek dotazníkového šetření je uvedeno v příloze č. 9. 

 

Otázka č. 1: Jste seznámeni se strategickými cíli podniku? 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda jsou zaměstnanci seznámeni se strategickými cíli 

podniku.  

Kladně odpovědělo 198 respondentů (68 %). Částečně seznámeno bylo  

84 respondentů, 3 respondenti na tuto otázku nebyli schopni odpovědět, 1 respondent  

se přiklonil k odpovědi částečně ne, a 2 respondenti se strategickými cíli seznámeni nejsou. 

Tuto otázku nezodpověděli 3 respondenti. 

Výsledkem je zjištění, že téměř všichni zaměstnanci jsou seznámeni se strategickými 

záměry podniku. Vedení společnosti dbá na informovanost zaměstnanců o vizích  

a strategických cílech společnosti.  

 

Otázka č. 2: Jste ztotožněni se strategickými cíli? 

Tato otázka navazuje na otázku předchozí, a jejím cílem bylo zjištění, zda jsou 

zaměstnanci ztotožněni se strategickými cíli podniku a podporují jej.  

Ztotožněno je 170 respondentů (58 %) a částečně ztotožněno 98 respondentů.  

Se ztotožněním se strategickými záměry si není jisto 14 respondentů, 2 respondenti částečně 

nejsou ztotožnění a 2 nejsou vůbec. Tuto otázku nevyplnilo 5 respondentů.  
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Pro společnost je toto zjištění velice pozitivní, protože zaměstnanec, který nesouhlasí 

s podnikovými záměry, není pro firmu vhodný a nemusí odvádět plnohodnotný výkon. 

 

Otázka č. 3: Myslíte si, že firma má silnou pozici na trhu? 

Cílem této otázky bylo zjištění, jaké mínění mají zaměstnanci o silné pozici firmy  

na trhu.  

Kladnou odpověď zvolilo 189 respondentů (65 %), a částečně ano 77 dotazovaných. 

Na tuto otázku nebylo schopno odpovědět 22 respondentů, převážně se jednalo o dělníky,  

1 respondent si částečně nemyslí, že má firma silnou pozici. Záporně neodpověděl žádný 

respondent a 2 respondenti tuto otázku nevyplnili. 

Z dotazníkového průzkumu je zjištěno, že zaměstnanci tuto firmu vnímají jako silnou 

a konkurenceschopnou. 

 

Otázka č. 4: Má podle Vás firma dobrou pověst? 

Cílem dotazu bylo zjistit u zaměstnanců, jak je vnímána firma na veřejnosti, konkrétně 

v oblasti kvalitních produktů, plnění závazků, finančních výsledků a spokojenosti zákazníků. 

Z 291 respondentů si 244 (84 %) myslí, že společnost má dobrou pověst,  

29 respondentů si to myslí částečně, 15 respondentů není schopno odpovědět – většina 

dělníků a jeden administrativní zaměstnanec. Částečně si to nemyslí 1 respondent. Žádný 

respondent neodpověděl záporně, a 2 na tuto otázku neodpověděli. 

Výsledkem tohoto zjištění je, že většina zaměstnanců si myslí, že má společnost 

v očích veřejnosti dobrou pověst. 

 

Otázka č. 5: Je firma podle Vás mezi lidmi známá?  

Cílem této otázky bylo zjištění, zda při vyslovení KOPOS KOLÍN a.s. je společnost  

na veřejnosti snadno identifikovatelná. 

Na tuto otázku kladně odpovědělo 179 respondentů (62 %), 90 respondentů si částečně 

myslí, že firma je mezi lidmi známa, 12 respondentů odpovědělo nevím, 5 respondentů  

se přiklání k odpovědi částečně ne a 1 respondent si nemyslí, že je firma známa. Tuto otázku 

nezodpověděli 4 respondenti. Dva dotázaní doplnili, že firma je známa buď jako Kablo nebo 

Kablovka Kolín. 

Většina zaměstnanců vnímá tuto společnost jako identifikovatelnou oproti jiným 

subjektům. 
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Otázka č. 6: Vnímáte logo firmy za dostatečně výrazné a zapamatovatelné? 

Tato otázka navazuje na předchozí otázku, a jejím cílem bylo zjištění, zda je logo  

na veřejnosti výrazné a zapamatovatelné. 

Kladně odpovědělo 227 respondentů (78 %), 48 respondentů si myslí, že logo  

je částečně zapamatovatelné, 2 respondenti nedokázali odpovědět, 6 respondentů si to spíše 

nemyslí a 2 respondenti si nemyslí, že je logo společnosti výrazné. Tuto otázku nevyplnilo  

6 respondentů. 

Výsledkem je, že logo společnosti v očích zaměstnanců je výrazné a zapamatovatelné. 

To navazuje na předchozí otázku, spojením s výrazným logem je společnost na veřejnosti 

identifikovatelná a zapamatovatelná. 

 

Otázka č. 7: Je firma podle Vás dostatečně propagována (reklama)? 

Cílem dotazu bylo zjištění, zda společnost podle zaměstnanců vynakládá finanční 

prostředky za účelem své propagace. 

Z grafu č. 4.13 je patrné, že z 291 dotazovaných odpovědělo 111 respondentů ano  

(38 %) a 98 respondentů částečně ano (34 %), že společnost je propagována. Z toho  

46 respondentů (převážně dělníků) neví, 21 respondentů (13 dělníků, 5 administrativních 

zaměstnanců a 2 manažeři) uvedlo, že není částečně propagována a 13 respondentů  

(12 dělníků a 1 administrativní zaměstnanec) si myslí, že není dostatečně propagována. Tuto 

otázku nezodpověděli 2 respondenti. 

 

 

Graf č. 4.13 Vyhodnocení dotazníkové otázky č. 7.  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z této otázky vyplývá, že dvě třetiny zaměstnanců si myslí, že společnost je dostatečně 

propagována. Společnost by se měla, i přes kladný výsledek průzkumu, více zaměřit  

na marketing a pomocí reklamních kampaní se více zviditelnit.  

 

Otázka č. 8: Přizpůsobuje se Vaše firma technologickým, ekologickým, legislativním  

a sociálním změnám? 

Cílem dotazu bylo dotázat se zaměstnanců, jestli je firma k technologickým, 

ekonomickým, legislativním a sociálním změnám flexibilní. 

Z dotazovaných odpovědělo 210 respondentů (72 %), že firma je přizpůsobivá vnějším 

změnám, 50 respondentů si myslí, že je částečně přizpůsobivá. Na otázku nebylo schopno 

zodpovědět 26 respondentů (převážně dělníci a 2 administrativní zaměstnanci). Společnost 

není částečně přizpůsobivá podle 2 respondentů, a žádný respondent si nemyslí, že je firma 

nepřizpůsobivá. Tuto otázku nezodpověděli 3 respondenti. 

Vyhodnocením tohoto dotazu je, že společnost je podle zaměstnanců přizpůsobivá 

k okolním změnám. 

 

Otázka č. 9: Jste spokojeni s prostředím, ve kterém pracujete? 

Cílem této otázky bylo zjistit, jestli jsou zaměstnanci spokojeni s prostředím,  

ve kterém pracují. 

Spokojenost s pracovním prostředím uvedlo 164 respondentů (56 %), částečně 

spokojeno je 83 respondentů. Na otázku nebyli schopni odpovědět 3 respondenti (dělníci),  

28 respondentů (převážně dělníci, 3 administrativní zaměstnanci a 1 respondent se neuvedl) 

napsalo, že je s pracovním prostředím částečně nespokojeno, a 13 respondentů (12 dělníků  

a 1 administrativní zaměstnanec) je nespokojeno. Tuto otázku vyplnili všichni respondenti. 

Spokojenost s pracovním prostředím je vyjádřena v grafu č. 4.14. 
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Graf č. 4.14 Vyhodnocení dotazníkové otázky č. 9.  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tři čtvrtiny zaměstnanců jsou spokojeny s prostředím, ve kterém pracují. Společnost 

by se měla zaměřit na zaměstnance, kteří odpověděli negativně, a hledat případná řešení. 

Pracovník, který je nespokojený, nemusí být správně motivován k práci a plnit své úkoly. 

 

Otázka č. 10: Je ve Vaší firmě dodržována bezpečnost práce? 

Cílem tohoto dotazu bylo zjištění, zda je ve společnosti dodržována bezpečnost práce 

a ochrana zdraví při práci. 

Kladně tuto otázku zodpovědělo 246 respondentů (85 %) a 32 respondentů si částečně 

myslí, že je bezpečnost práce ve firmě dodržována. S odpovědí si není jisto 8 respondentů. 

2 respondenti si myslí, že není částečně dodržována, a 1 respondent uvedl, že není 

dodržována vůbec. Tuto otázku nevyplnili 2 respondenti. 

Společnost vlastní certifikát systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

A průzkumem bylo zjištěno, že skutečně BOZP společnost dodržuje. 

 

Otázka č. 11: Jsou ochranné pomůcky při práci dostatečné? 

Cílem této otázky bylo zjištění, zda práci zaměstnanci při mají dostatečné ochranné 

pomůcky. 

Kladně tuto otázku vyplnilo 191 respondentů (66 %), 69 respondentů si částečně 

myslí, že ve firmě jsou dostatečné ochranné pomůcky, 21 respondentů (převážně odpovídali 

respondenti z nevýrobního úseku, a to 5 dělníků, 10 administrativních pracovníků, 

4 manažéři, 1 respondent se neuvedl a 1 dělník z výrobního úseku) nebylo schopno na otázku 

odpovědět. 6 respondentů (5 dělníků, převážné z výrobního úseku, a 1 respondent se neuvedl) 
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si nemyslí, že jsou pomůcky dostatečné, a 3 respondenti (dělníci z výrobního a ekonomického 

úseku) si myslí, že nejsou vůbec dostatečné. Tuto otázku nezodpověděl 1 respondent. 

Společnost své zaměstnance dostatečně vybavuje ochrannými pomůckami při práci. 

Firma by měla pomocí osobního rozhovoru také zjistit, kde ochranné pomůcky na výrobním 

úseku nejsou dostatečné nebo nevyhovující, aby se zaměstnanec cítil bezpečně a mohl 

odvádět plnohodnotnou práci. 

 

Otázka č. 12: Sleduje podle vás Vaše firma nové technologie? 

Cílem dotazu bylo zjištění, zda firma sleduje nové technologie, zajímá se o výzkum  

a vývoj, a tím má přehled pro případnou modernizaci firemního vybavení. 

Odpověď ano zvolilo 224 respondentů (77 %), 43 respondentů si myslí, že se firma 

částečně zajímá o nové technologie, 20 respondentů odpovědělo nevím, 3 respondenti  

si myslí, že firma nesleduje nové technologie, zápornou odpověď nezvolil žádný respondent. 

Tuto otázku nevyplnil 1 respondent. 

Výsledkem této otázky je zjištění, že se společnost zajímá a sleduje nové technologie. 

Společnost rovněž přispívá do výzkumu a vývoje. 

 

Otázka č. 13: Nachází se v halách příliš zastaralé stroje?  

Cílem otázky bylo zjištění, zda se ve výrobních halách nacházejí příliš zastaralé stroje, 

které neodpovídají současnému trendu technologického vývoje. 

Podle 56 respondentů (19 %, nejvíce tuto možnost volili dělníci a administrativní 

pracovníci) se v halách objevují zastaralé stroje, 110 respondentů (38 %, nejvíce tuto 

odpověď volili dělníci) uvedlo, že se v halách zastaralé stroje nacházejí částečně.  

48 respondentů nebylo schopno odpovědět, 26 respondentů si myslí, že se částečně 

nenacházejí, a 50 respondentů uvedlo, že v halách nejsou příliš zastaralé stroje. Tuto otázku 

nevyplnil 1 respondent. Odpovědi na otázku zastaralosti strojů jsou znázorněny v grafu  

č. 4.15. 
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Graf č. 4.15 Vyhodnocení dotazníkové otázky č. 13.  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ve výrobních halách se vyskytují příliš zastaralé stroje. Některé produkty se ale dají 

vyrobit jen na takových strojích (zastaralých). Každý pracovník má na tuto problematiku ale 

jiný názor. Tento výsledek musí být brán s rezervou, protože se jedná  

o subjektivní názory a přání zaměstnanců – každý zaměstnanec by rád pracoval  

na modernějším stroji. 

 

Otázka č. 14: Modernizuje firma pracovní stroje?  

Cílem dotazu bylo zjištění, zda společnost modernizuje strojový park. 

 Podle 185 respondentů (64 %) společnost pracovní stoje modernizuje, 85 respondentů 

si to myslí jen částečně, 13 respondentů neví, 3 respondenti si to částečně nemyslí  

a 4 respondenti si nemyslí, že by firma pracovní stroje modernizovala. Odpověď nevyplnil  

1 respondent. 

 Z odpovědí zaměstnanců vyplývá, že společnost dbá o modernizaci pracovních strojů. 

 

Otázka č. 15: Zabývá se firma zlepšováním pracovních postupů?  

Cílem této otázky bylo zjištění, zda se firma zajímá o nové pracovní postupy, které 

přinášejí úspory, efektivitu a bezpečnost práce. 

Podle 202 respondentů (69 %) firma pracovní postupy zlepšuje, 65 respondentů uvádí, 

že částečně. Na tuto otázku nebylo schopno 12 respondentů odpovědět, 5 respondentů  

si to částečně nemyslí, a 5 respondentů si nemyslí, že by firma pracovní postupy zlepšovala. 

Tuto otázku nevyplnili 2 respondenti. 
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Firma klade důraz na zlepšování pracovních postupů, které vedou k efektivitě, 

bezpečnosti a ekologičnosti. 

 

Otázka č. 16: Myslíte si, že vyrábíte kvalitní produkty? 

Pomocí tohoto dotazu bylo zjištěno, co si zaměstnanci myslí o kvalitě produktů, které 

vyrábějí. 

 Podle 219 respondentů (75 %) firma vyrábí kvalitní produkty, částečně si to myslí  

56 respondentů, 9 respondentů neví. O kvalitě produktů částečně si nemyslí 3 respondenti  

a 1 respondent si nemyslí, že společnost vyrábí kvalitní produkty. Tuto otázku nevyplnili  

3 respondenti. Jeden respondent svou odpověď rozšířil o toto vyjádření: „Nově zkonstruované 

výrobky jsou na špičkové úrovni, i patentově chráněny, ale výrobky navržené v uplynulých 

desetiletích by potřebovaly ještě maloučko vylepšit z hlediska montáže.“ 

 Podle zaměstnanců společnost produkuje kvalitní výrobky za pomocí moderní 

technologie s minimem tvorby zmetků. Toto zjištění je pro firmu velice pozitivní. 

 

Otázka č. 17: Je firma schopna dodržovat dodací lhůtu? 

Cílem dotazu bylo zjištění, zda firma plní své objednávky včas. 

V grafu č. 4.16 je zjevné, že kladně odpovědělo 150 respondentů (52 %), částečně ano 

zvolilo 66 respondentů. Na tento dotaz nebylo schopno odpovědět 63 respondentů (převážně 

tuto možnost zvolili dělníci), 7 respondentů si částečně nemyslí, že by firma dodržovala 

dodací lhůtu a 4 respondenti si to nemyslí vůbec. 1 respondent tuto otázku nevyplnil. 

 

 

Graf č. 4.16 Vyhodnocení dotazníkové otázky č. 17.  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Dle názorů zaměstnanců bylo zjištěno, že společnost svou dodací lhůtu dodržuje, tzn., 

že své objednávky plní včas a řádně. 

 

Otázka č. 18: Dodržuje firma ekologický postup při výrobě? 

Cílem této otázky bylo zjištění, zda firma dodržuje ekologický postup při výrobě, tzn., 

zda je šetrná k přírodě, co se týče odpadu, vypouštění toxických látek do ovzduší apod. 

Na tuto otázku kladně odpovědělo 216 respondentů (74 %), částečně ano zvolilo  

38 respondentů. 32 respondentů nebylo schopno odpovědět, 5 respondentů si částečně 

nemyslí, že by firma při výrobě dodržovala ekologický postup. Žádný respondent 

neodpověděl negativně a tuto otázku vyplnili všichni. 

Zaměstnanci se domnívají, že firma při výrobě produktů dodržuje ekologický postup 

s minimem znečistění životního prostředí.  

 

Otázka č. 19: Jsou podle Vás produkty ekologicky šetrné k přírodě? 

Cílem této otázky bylo zjištění, zda jsou finální produkty ekologicky šetrné k přírodě, 

např. zda jsou produkty po splnění svého účelu i nadále recyklovatelné nebo zda chemické 

složení není toxické. 

Z celkových odpovědí 124 respondentů (43 %) odpovědělo, že produkty jsou šetrné 

k přírodě, částečně si to myslí 95 respondentů (33 %), 46 respondentů neví, 11 respondentů  

si to částečně nemyslí, a 10 respondentů si nemyslí, že by produkty byly ekologické.  

5 respondentů nedopovědělo, viz graf č. 4.17. 

 

Graf č. 4.17 Vyhodnocení dotazníkové otázky č. 19.  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výsledkem této otázky je, že produkty společnosti jsou ekologicky šetrné k přírodě. 
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Otázka č. 20: Pracujete s příjemným pracovním kolektivem? 

Cílem dotazu bylo zjištění, zda jsou zaměstnanci spokojeni s pracovním kolektivem. 

Kladnou odpověď zvolilo 144 respondentů (50 %), částečně spokojeno  

je 117 respondentů (40 %), 5 respondentů nebylo schopno odpovědět, 14 respondentů  

(12 dělníků a 2 administrativní zaměstnanci) není částečně spokojeno a 7 respondentů 

(dělníci) není spokojeno. 4 respondenti neodpověděli. 

Mezi zaměstnanci ve velké míře fungují příjemné pracovní vztahy. Spokojený 

zaměstnanec je pro firmu výhrou, protože odvádí svou práci nejlépe. 

 

Otázka č. 21: Je dostatečná komunikace mezi zaměstnanci a vedením? 

Cílem otázky bylo zjištění, zda je mezi zaměstnanci a vedením dostatečná 

komunikace, zda bez potíží řeší problémy, připomínky apod. 

 Podle 90 respondentů (31 %) je komunikace dostatečná, částečně si to myslí  

144 respondentů (50 %), 8 respondentů nebylo schopno odpovědět. Podle 27 respondentů  

(22 dělníků a 5 administrativních zaměstnanců) je ve firmě částečně nedostatečná 

komunikace, a 18 respondentů (16 dělníků, 1 administrativní zaměstnanec a 1 respondent  

se neuvedl) uvedlo, že komunikace není vůbec dostatečná. Tuto otázku nezodpověděli  

4 respondenti. Četnost odpovědí na tuto otázku znázorňuje graf č. 4.18. 

 

  

Graf č. 4.18 Vyhodnocení dotazníkové otázky č. 21.  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vedení společnosti se snaží o komunikaci se zaměstnanci, avšak malá část 

zaměstnanců si to nemyslí. Proto by se měla společnost na tuto oblast více zaměřit, a zlepšit 

komunikaci se všemi zaměstnanci. 
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Otázka č. 22: Bere vedení v potaz Vaše připomínky a návrhy? 

Cílem dotazu bylo zjištění, zda vedení bere na vědomí připomínky a návrhy 

zaměstnanců. 

V grafu č. 4.19 odpověď ano zvolilo 69 respondentů (24 %), částečně ano zvolilo  

148 respondentů (51 %), s odpovědí si není jisto 33 respondentů, 17 respondentů (12 dělníků, 

1 administrativní zaměstnanec, 1 manažer a 1 respondent se neuvedl) si to částečně nemyslí,  

a 16 respondentů (dělníci) si nemyslí, že vedení bere jejich připomínky a návrhy na vědomí.  

Tuto otázku nevyplnilo 8 respondentů. 

 

Graf č. 4.19 Vyhodnocení dotazníkové otázky č. 22.  
Zdroj: Vlastní zpracování 

Vedení připomínky a návrhy zaměstnanců bere většinou v potaz. Vedení by rovněž 

mělo více naslouchat svým zaměstnancům, protože některé připomínky a návrhy mohou být 

přínosné.  

 

Otázka č. 23: Jste ze strany vedení dobře informováni o dění v podniku? 

Cílem otázky bylo zjistit, zda jsou zaměstnanci dobře informovaní o dění v podniku, 

např. o jednotlivých úsporných opatřeních, různých změnách vnějšího a vnitřního charakteru 

apod. 

Kladně odpovědělo 103 respondentů (35 %), částečně je informováno  

136 respondentů (47 %), 19 respondentů nebylo schopno odpovědět, 15 respondentů  

(11 dělníků a 4 administrativní zaměstnanci) není částečně informováno a 10 respondentů  

(8 dělníků, 1 administrativní zaměstnanec a 1 respondent se neuvedl) není vůbec 

informováno. Tuto otázku nevyplnilo 8 respondentů. Informovanost zaměstnanců lze sledovat 

na grafu č. 4.20. 
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Graf č. 4.20 Vyhodnocení dotazníkové otázky č. 23.  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z odpovědí vyplývá, že zaměstnanci jsou převážně informováni o dění v podniku. 

Vedení společnosti by se mělo na tuto oblast zaměřit a najít cesty, jak by se informace dostali 

ke každému zaměstnanci. 

 

Otázka č. 24: Jste dostatečně motivováni při práci?  

Cílem otázky bylo zjištění, zda jsou zaměstnanci dobře motivování při práci, například 

měsíční mzdou, pochvalou, reputací či karierním růstem.  

Graf č. 4.21 udává, že dostatečně motivováno je 73 respondentů (25 %), částečně 

motivováno je 132 respondentů (45 %), 8 respondentů neví, 33 respondentů (26 dělníků,  

6 administrativních zaměstnanců, a 1 respondent se neuvedl) si myslí, že nejsou částečně 

motivování a 38 respondentů (32 dělníků a 6 administrativních zaměstnanců) není dostatečně 

motivováno. Tuto otázku nezodpovědělo 7 respondentů. 
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Graf č. 4.21 Vyhodnocení dotazníkové otázky č. 24. 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Většina zaměstnanců je dostatečně motivována, ale 24 % motivováno není. 

Management by se měl na tuto skupinu zaměstnanců více zaměřit, a pomocí osobního 

rozhovoru zjistit, jak je více namotivovat. 

 

Otázka č. 25: Motivuje vás firma formou benefitů a jiných odměn? 

Cílem bylo zjištění, zda zaměstnance kromě měsíční mzdy motivují benefity či jiné 

odměny, jako jsou prémie, osobní ohodnocení, 13. a 14. plat, 1 týden dovolené navíc, 

očkování proti chřipce nebo vitamínové balíčky, sportovní akce a společenské večírky (ples) 

apod. Firma uvažuje o znovuzavedení penzijního připojištění mezi benefity, které bylo 

v rámci úsporných opatření v roce 2009 pozastaveno. 

 Motivováno je 113 respondentů (39 %), částečně motivováno je 111 respondentů  

(38 %), 5 respondentů nebylo schopno odpovědět, 28 respondentů (19 dělníků,  

7 administrativních zaměstnanců, 1 manažer a 1 respondent se neuvedl) si částečně nemyslí, 

že je motivováno a 30 respondentů (24 dělníků, 4 administrativní pracovníci a 2 respondenti 

se neuvedli) není motivováno benefity či jinými odměnami. Tuto otázku nevyplnili  

4 respondenti, viz graf. 4.22. 
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Graf č. 4.22 Vyhodnocení dotazníkové otázky č. 25.  
Zdroj: Vlastní zpracování 

  

Dotazníkovým šetřením se zjistilo, že většinu zaměstnanců motivují benefity a jiné 

odměny. Avšak 20 % zaměstnanců motivováno není. Vedení by mělo zkoumat, proč je tyto 

odměny nemotivují, popřípadě najít jinou alternativu motivace.  

 

Otázka č. 26: Jste hodnocen/a i nad rámec pracovních povinností? 

Tato otázka zjišťuje, zda jsou zaměstnanci ohodnoceni i nad rámec pracovních 

povinností např. přesčasy, výpomoc mimo náplně pracovní smlouvy apod. 

Kladně odpovědělo 54 respondentů, 90 respondentů (31 %) si to myslí jen částečně, 

39 respondentů nebylo schopno odpovědět, 25 respondentů (17 dělníků, 7 administrativních 

zaměstnanců a 1 manažer) si to částečně nemyslí, a 74 respondentů (25 %, 49 dělníků,  

19 administrativních zaměstnanců, 3 manažeři a 3 respondenti se neuvedli) není ohodnoceno 

nad rámec pracovních povinností. Odpověď nevyplnilo 9 respondentů, což lze sledovat  

na grafu č. 4.23. 
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Graf č. 4.23 Vyhodnocení dotazníkové otázky č. 26.  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Názory jednotlivých zaměstnanců se hodně liší. Jedná se o subjektivní názory, protože 

zaměstnanec vidí svou práci většinou nedostatečně ohodnocenou. I přesto je to signál  

pro vedení, aby se touto problematikou zabývalo podrobněji. 

 

Otázka č. 27: Jste často vystaven/a stresujícím faktorům? 

Cílem dotazu bylo zjištění, zda jsou zaměstnanci často vystaveni stresujícím faktorům. 

Kladně odpovědělo 78 respondentů (27 %, 54 dělníků, 20 administrativních 

zaměstnanců, 1 manažer, 1 ředitel úseku a 2 respondenti se neuvedli), částečně je stresu 

vystaveno 126 respondentů (43 %, 72 dělníků, 35 administrativních zaměstnanců,  

12 manažerů, 4 ředitelé úseku a 3 respondenti se neuvedli). 10 respondentů nebylo schopno 

odpovědět, 26 respondentů není částečně stresováno, a 44 respondentů není stresu vystaveno 

často. Otázku nezodpovědělo 7 respondentů. Tyto odpovědi jsou znázorněny v grafu č. 4.24. 
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Graf č. 4.24 Vyhodnocení dotazníkové otázky č. 27.  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Převážná část zaměstnanců často pracuje ve stresu. Tento výsledek není uspokojivý, 

protože zaměstnanec pod stresovým náporem může mít větší sklon k chybovosti. Vedení  

by se na to mělo zaměřit, a pokud možno nalézt nějaké řešení, například v podobě 

oddychových a relaxačních balíčků. 

 

Otázka č. 28: Probíhají ve firmě školení? 

Cílem dotazu bylo zjištění, zda ve firmě na jednotlivých úsecích probíhají různá 

školení. 

Kladně odpovědělo 263 respondentů (90 %), částečně probíhají školení  

podle 21 respondentů, odpověď nevím nezvolil nikdo, školení částečně neprobíhají podle  

2 respondentů, a žádný respondent neuvedl zápornou odpověď. Otázku nevyplnilo  

5 respondentů. 

Podstatná část dotázaných se k probíhajícím školení ve firmě vyjádřila kladně. Zde 

není co vytknout. 

 

Otevřená otázka: Máte nějaké návrhy pro zlepšení konkurenceschopnosti společnosti 

KOPOS KOLÍN a.s.?  

Tuto otázku vyplnilo 12 respondentů. Některá vyjádření byla spíše doplňující 

odpovědí k předchozím dotazům. Tyto odpovědi byly doplněny k jednotlivým otázkám. 

V tabulce č. 4.12 je výčet ostatních odpovědí. 
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Odpovědi 

· Podniková autodoprava by měla být při zpáteční cestě lépe vytěžována. Tzn. měl by být vždy zajištěn i 
zpáteční náklad - nejen naše obaly, vratky zboží, ale i náklad pro jiné firmy. Tím by částečně došlo  
ke snížení nákladů. Zastřešit veškerý nakládací prostor. Zmodernizovat zastaralé skladovací haly. 

· Ne. 

· Modernizace loga a image firmy, posílit P. R., zlepšit povědomí o Kopos, a.s. na Kolínsku 

· Zvýšit počty nových výrobků, změnit systém odměňování 

· Základem konkurenceschopnosti je pozitivní sociologické smyšlení:  
- chuť a radost pracovat,  
- spojení vedení a pracovníků do systému ("jedna rodina"),  
- sociální podpora a porozumění,  
- vyhýbání se konfliktům,  
- vyřazení nedbalých (konfliktních) zaměstnanců,  
- sbírání zkušeností ode dna (bez poddaných není krále),  
- nepřetržitý dialog,  
- systém zlepšovacích návrhů online,  
- možnost prosazení bez výjimky 

· Zvýšený průzkum trhu nejenom v ČR, ale posílit i za hranicemi ČR. 

· Práce s lidmi - vzdělávání,  

· Odměňování - prémie dle stanovených SMART cílů,  

· Komunikace - zlepšení informovanosti lidí,  

· Inovace - inovovat produkty tak jeho úspěšné společnosti,  

· Nové trendy - aplikovat osvědčené metody v servisních úsecích, vývoj, údržba, logistika. 

· Reklama v televizi. Motivace zaměstnanců k podání vyšších výkonů. 

· V technickém úseku lépe motivovat zaměstnance, šetřit více elektrickou energii. Zhasínat (chodby-

šatny v odpoledních hodinách). 

· Lepší motivace zaměstnanců, reklama v telce. 

Tabulka č. 4.12 Odpovědi na otevřenou dotazníkovou otázku.  
Zdroj: Vlastní zpracování  

 

4.4.3 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření z pohledu zaměstnanců 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že přibližně 94,5 % zaměstnanců společnosti  

je seznámeno a ztotožněno se strategickými záměry podniku. Svou firmu vnímají jako silnou  

a konkurenceschopnou firmu s dobrou pověstí. Značka KOPOS KOLÍN a.s. je podle 

zaměstnanců v očích veřejnosti identifikovatelná a zapamatovatelná, ale společnost  

by se měla snažit o větší propagaci. Společnost podle zaměstnanců reaguje na změny vnějšího 

okolí a přizpůsobuje se jim. 

 

Podle zaměstnanců firma sleduje nové technologie a investuje do modernizace 

pracovních strojů, i přes to se v halách vyskytují příliš zastaralé stroje. Toto zjištění je třeba 

brát s rezervou, protože některé produkty mohou být vyráběny jen na těchto zastaralých 

strojích. Firma klade také důraz na zlepšování pracovních a ekologických postupů, které 

vedou k větší efektivnosti, bezpečnosti a minimu dopadů na životní prostředí. Pracovníci jsou 

dostatečně školeni. Zaměstnanci zastávají názor, že společnost produkuje kvalitní produkty, 
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které jsou ekologicky šetrné k přírodě. Firma ve vztahu k odběratelům dodržuje dodací lhůtu, 

tzn., své objednávky plní včas a řádně. 

 

Převážná část zaměstnanců je spokojena s pracovním prostředím, ve kterém  

je dodržována bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Zaměstnanci při práci rovněž používají 

dostatečné ochranné pomůcky. Avšak malá část zaměstnanců je opačného názoru, proto  

by vedení společnosti mělo pátrat po příčinách a nalézt řešení. V pracovním kolektivu fungují 

převážně příjemné vztahy. Komunikace mezi zaměstnancem a vedením je místy dostatečná. 

Vedení většinou bere v potaz připomínky a návrhy zaměstnanců a informuje je o dění  

v podniku. I přesto by vedení mělo zlepšit komunikaci, a více svým lidem naslouchat. Většina 

zaměstnanců tvrdí, že je při práci dostatečně motivována, motivují je také firemní benefity  

a jiné odměny. Vedení společnosti by mělo vypátrat, proč je motivace u ostatních 

zaměstnanců nedostatečná a např. pomocí osobních rozhovorů najít řešení. Názory 

zaměstnanců u hodnocení nad rámec pracovních povinností se velmi lišily, jedná se však  

o subjektivní názory, protože zaměstnanec svou práci většinou vidí nedostatečně 

ohodnocenou. Většina zaměstnanců uvedla, že často pracuje pod stresovým náporem. Vedení 

by se touto oblastí mělo zabývat podrobněji, a najít přijatelné řešení ke spokojenosti obou 

stran.  

 

4.5 Dotazníkové šetření – pohled odběratelů na konkurenceschopnost 

podniku 

Vnímání konkurenceschopnosti odběrateli společnosti KOPOS KOLÍN a.s. v oblasti 

produktů a partnerských vztahů bylo zjištěno pomocí dotazníkového šetření. 

Za podpory ekonomického ředitele Ing. Pavla Musila byly dotazníky rozeslány  

12. 2. 2012 e-mailem s odkazem na webovou stránku, kde byl dotazník umístěn. Osloveno 

bylo 6 hlavních odběratelů společnosti. Po měsíci byly vyplněny 3 dotazníky, návratnost tedy 

činila 50 %. Dotazník obsahoval 11 otázek, z toho 9 uzavřených a 2 otevřené. Jeho celková 

podoba je uvedena v příloze č. 10.  

 

Respondenti dotazníkového šetření 

Dotazníkového šetření se zúčastnili 3 odběratelé, se kterými společnost KOPOS 

KOLÍN a.s. spolupracuje více než 6 let (100 %). 
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Vyhodnocení otázek dotazníkového šetření 

Grafické vyhodnocení otázek dotazníkového šetření je uvedeno v příloze č. 11. 

Otázka č. 1: Myslíte si, že firma má silnou pozici na trhu? 

Cílem tohoto dotazu bylo zjištění, jaké názory mají odběratelé o silné pozici firmy  

na trhu. Kladnou odpověď zvolili 3 respondenti (100 %).  

Výsledkem je, že odběratelé tuto firmu vnímají jako silný subjekt na trhu. 

 

Otázka č. 2: Má podle Vás firma dobrou pověst? 

Cílem této otázky bylo zjistit u odběratelů, jak je vnímána firma na veřejnosti, 

konkrétně v oblasti kvalitních produktů, plnění závazků, finančních výsledků a spokojenosti 

zákazníků. Z 3 dotázaných respondentů si všichni (100 %) myslí, že společnost má dobrou 

pověst. 

 

Otázka č. 3: Je firma podle Vás známa na trhu? 

Cílem této otázky bylo zjištění, zda je při vyslovení KOPOS KOLÍN a.s. společnost  

na veřejnosti snadno identifikovatelná. Kladně odpověděli 3 respondenti (100 %). 

 

Otázka č. 4: Je logo firmy dostatečně výrazné a zapamatovatelné? 

Kladně na tuto otázku odpověděli 3 respondenti (100 %). Výsledkem tohoto dotazu  

je, že je logo společnosti v očích zákazníků výrazné a zapamatovatelné.  

 

Otázka č. 5: Je firma podle Vás dostatečně propagována? 

Cílem této otázky bylo zjištění, zda společnost podle odběratelů vynakládá finanční 

prostředky za účelem své propagace. Ze 3 dotazovaných odpověděl 1 respondent ano (33 %)  

a 2 respondenti částečně ano (67 %), že společnost je propagována dostatečně.  

Z této otázky vyplývá, že se společnost propaguje. I přes pozitivní výsledek,  

by se společnost měla více zaměřit na marketing. 

 

Otázka č. 6: Je cena produktu přímo úměrná kvalitě? 

Cílem dotazu bylo zjištění, jak odběratelé vnímají cenu a kvalitu produktu.  

Ze 3 dotázaných se 1 respondent (33 %) myslí, že cena produktu je úměrná kvalitě  

a 2 respondenti (67 %) si to myslí částečně. 

Podle odběratelů je cena produktů společnosti KOPOS KOLÍN a.s. úměrná kvalitě. 
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Otázka č. 7: Jste spokojeni s kvalitou produktů? 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda jsou odběratelé spokojeni s kvalitou produktů, které 

odebírají. Kladně odpověděli 3 respondenti (100 %). 

Hlavní odběratelé společnosti jsou spokojení s kvalitou produktů. Zde není  

co vytknout. 

  

Otázka č. 8: Dodržuje společnost KOPOS KOLÍN a.s. dodací lhůty? 

Cílem dotazu bylo zjištění, zda firma plní své objednávky a včas. Kladně odpověděli  

2 respondenti (67 %), částečně ano 1 respondent (33 %). 

Výsledkem je, že společnost svou dodací lhůtu dodržuje, tzn., že své objednávky plní 

včas a řádně. 

 

Otázka č. 9: Dodržuje společnost KOPOS KOLÍN a.s. smluvní podmínky? 

Touto otázkou bylo zjišťováno, zda firma plní smluvní podmínky. Kladně odpověděli  

2 respondenti (67 %), částečně ano 1 respondent (33 %). 

Společnost dodržuje smluvní podmínky. 

 

Otevřená otázka: Jak hodnotíte spolupráci se společností KOPOS KOLÍN a.s.? 

Zde mohli odběratelé vyjádřit svůj názor na spolupráci se společností KOPOS KOLÍN 

a.s. Tuto možnost využil 1 respondent, viz tabulka č. 4.13.  

 

Odpovědi 

· Téměř bezproblémová spolupráce, výborná komunikativnost, korektní vzájemné vztahy, schopnost 

distribuce zboží kamkoliv… 

Tabulka č. 4.13 Odpovědi na otevřenou dotazníkovou otázku.  
Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Otevřená otázka: Máte nějaké návrhy na zlepšení spolupráce se společností KOPOS 

KOLÍN a.s.? 

Dotázaní odběratelé zde měli prostor pro vyjádření návrhů, připomínek na zlepšení 

spolupráce se společností KOPOS KOLÍN a.s. Otázka byla zodpovězena 1 respondentem, viz 

tabulka č. 4.14.  
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Odpovědi 

· drobný nedostatek – nedostupnost po 14 hodině z důvodu "socialistické" pracovní doby. 

Tabulka č. 4.14 Odpovědi na otevřenou dotazníkovou otázku.  
Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Shrnutí výsledků dotazníkového šetření z pohledu odběratelů 

Výsledkem dotazníkového šetření je, že všichni hlavní odběratelé společnosti vnímají 

společnost KOPOS KOLÍN, a.s. jako silný a konkurenceschopný subjekt s dobrou pověstí. 

Podle odběratelů je společnost na trhu identifikovatelná a zapamatovatelná, ale měla  

by se snažit o větší propagaci. Cena produktů je přímo úměrná kvalitě, a odběratelé jsou 

s kvalitou produktů spokojeni. Společnost ve vztahu k odběratelům dodržuje smluvní 

podmínky, dodací lhůty, své objednávky plní včas a řádně, a snaží se o bezproblémovou 

spolupráci s nimi. 

Zde není co vytknout. Dobré partnerské vztahy s odběrateli jsou silnou stránkou 

společnosti, a doporučení pro firmu je tyto vztahy nadále udržovat a rozvíjet. 
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4.6 SWOT analýza 

V této kapitole budou rozvrženy silné a slabé stránky podniku, jeho příležitosti  

a ohrožení pomocí SWOT analýzy. Jednotlivé faktory byly stanoveny podle výsledků 

předchozích analýz a konzultace s ekonomickým ředitelem společnosti KOPOS KOLÍN a.s. 

Pomocí konzultace bylo sestaveno bodové hodnocení jednotlivých faktorů od 1  

do 4 bodů, kde nejnižší hodnota je 1 a nejvyšší 4. Dále se posuzovala významnost 

jednotlivých faktorů v rámci konkurenceschopnosti, kde -1 nemá vliv  

na konkurenceschopnost, 0 má neutrální vliv a 1 má vliv na konkurenceschopnost. Jednotlivé 

rozdělení bodů je znázorněno v tabulce č. 4.15 a 4.16. 

 

Silné a slabé stránky 

Silné stránky Hodnocení Významnost H*V 

Kvalitní produkty 4 1 4 

Výzkum a vývoj 3 1 3 

Silná a stabilní pozice na trhu 3 1 3 

Stabilizovaní zaměstnanci 3 0 0 

Dobré vztahy s dodavateli a odběrateli 3 1 3 

Dodržování bezpečnosti práce - certifikát 4 -1 -4 

Ekologický přístup 3 1 3 

Zavedení certifikace ISO 9001, 14001 4 -1 -4 

Umístění podniku 4 0 0 

Dlouhodobé zkušenosti v oboru 3 -1 -3 

Spolupráce s vysokými školami 2 -1 -2 

Celkem - - 3 

Slabé stránky Hodnocení Významnost H*V 

Morální zastarávání zařízení 3 1 3 

Slabá motivace zaměstnanců 2 0 0 

Nízká rentabilita 2 1 2 

Vysoká zadluženost 2 -1 -2 

Nízká propagace 2 1 2 

Malé parkoviště 1 -1 -1 

Celkem - - 4 

Tabulka č. 4.15 SWOT analýza – silné a slabé stránky.  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příležitosti a ohrožení 

Příležitosti Hodnocení Významnost H*V 

Expanze na nové trhy 4 1 4 

Nový zákazník 4 1 4 

Nové technologie 3 1 3 

Nové vstupní materiály 4 1 4 

Rozšíření sortimentu 3 1 3 

Krize u konkurence 2 0 0 

Celkem - - 18 

Ohrožení Hodnocení Významnost H*V 

Špatná platební morálka zákazníků 4 0 0 

Příchod silného konkurenta ze zahraničí 2 1 2 

Tlak na snížení cen 3 1 3 

Ekonomická krize 3 0 0 

Růst cen vstupních materiálů 4 0 0 

Celkem - - 5 

Tabulka č. 4.16 SWOT analýza – příležitosti a hrozby.  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pro sestavení SWOT diagramu je potřeba zjistit rozdíly mezi silnými a slabými 

stránkami, a mezi příležitostmi a ohroženími. Výsledek se zahrne do diagramu, viz graf  

č. 4.25, a určí se nejvhodnější strategie pro společnost. 

 

Silné stránky - slabé stránky = 3 - 4 = -1 

Příležitosti - ohrožení = 18 - 5 = 13 

 

Výsledné hodnoty byly zařazeny v II. Kvadrantu, a výsledkem je turnaround strategie. 

Tato strategie vede k maximalizaci příležitostí na překonání slabých stránek. Je zde potřeba 

eliminovat slabé stránky za pomoci využití příležitostí.  
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Graf č. 4.25 SWOT diagram.  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Pomocí SWOT analýzy byly určeny silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení 

podniku KOPOS KOLÍN a.s. 

 Nejsilnější stránkou společnosti jsou kvalitní produkty, umístění podniku, a certifikáty 

ISO 9001, 14001 a Bezpečný podnik. Morální zastarávání zařízení je hodnoceno jako 

nejslabší stránka. Největší příležitostí pro společnost je rozšíření na nové trhy, příchod nového 

zákazníka a nové vstupní materiály s lepšími vlastnostmi. Nejzásadnější ohrožení společnosti 

je špatná platební morálka zákazníků a růst cen vstupních materiálů. 

Ze SWOT diagramu vyšla strategie turnaround, kterou by měla společnost uplatňovat. 

Své slabé stránky by měla eliminovat pomocí příležitostí. Zde se doporučuje využít 

příležitostí nových technologií pro snížení morálního zastarávání strojového parku, rychle 

zareagovat na příchod nového zákazníka, který se objeví na trhu, a také rozšířit své činnosti 

na další zahraniční trhy. Tyto nové příležitosti mohou vést ke zlepšení rentability podniku  

a snížení zadluženosti. 
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5 Návrhy a doporučení 

V této kapitole jsou uvedeny návrhy a doporučení na základě vyhodnocených analýz, 

které mohou zlepšit konkurenceschopnost společnosti KOPOS KOLÍN a.s. 

 

Ve společnosti KOPOS KOLÍN a.s. převládají silné stránky. Společnost má na trhu 

silnou a stabilní pozici, jelikož se jedná o jedinou výrobní firmu s širokým sortimentem 

v České republice. Podnik působí na trhu už 86 let. Tato firma vyrábí kvalitní produkty, které 

mají certifikát kvality ISO 9001. Další certifikáty, které společnost vlastní, jsou ISO 14001  

a Bezpečný podnik. Zaměstnanci ve společnosti pracují v průměru 10 let a 11 měsíců. Tato 

skutečnost má vliv na dobré jméno společnosti a stabilitu zaměstnanosti. Další silnou 

stránkou společnosti je vlastnění laboratoře na testování vstupních materiálů, kde je každá 

šarže kontrolována z hlediska kvality. Velmi silnou stránkou jsou dobré vztahy s dodavateli  

a odběrateli, se kterými spolupracuje 5 až 10 let. Své zákazníky podnik udržuje pomocí 

dobrých partnerských vztahů, různých bonusů a činností, které vedou k maximalizaci 

spokojenosti zákazníka. Tyto silné stránky mohou tvořit konkurenční výhodu oproti jiným 

subjektům. Další konkurenční výhodou společnosti je neexistence substitutů k produktům. 

Společnost vlastní také konkurenční výhodu v podobě investiční pobídky od Ministerstva 

průmyslu a obchodu České republiky na přestavbu a modernizaci výrobního závodu 

poskytnutou v roce 2004 a na období 2005 – 2014 získala daňové prázdniny. 

Společnost má i slabé stránky. Na základě finanční analýzy se potýká s vysokou 

zadlužeností a nízkou rentabilitou. Dotazníkové šetření odhalilo slabou motivaci 

zaměstnanců, morální zastarávání zařízení a slabší propagaci. Tato zjištění jsou slabou 

stránkou podniku. Zaměstnanci také uvedli mírně slabší komunikaci ze strany vedení, což  

ji ale ještě neřadí mezi slabou stránku podniku. 

 

Ze SWOT analýzy vyšlo pro společnost doporučení uplatňovat strategii 

„turnaround“, tzn. eliminovat své slabé stránky pomocí příležitostí. Autorka doporučuje 

využít příležitosti nových technologií pro zmodernizování zastaralého strojového parku. Další 

příležitosti, které mohou vést ke zlepšení rentability a zadluženosti podniku, je příchod 

nového zákazníka a rozšíření působnosti na další zahraniční trhy. 
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Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je hodnocena jako konkurenceschopná. Doporučení 

pro společnost ke zlepšení konkurenceschopnosti, kromě zaměření se na novou strategii 

„turnaround“, je také soustředit se na tyto faktory: 

 

Expanze na nové trhy 

Pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a udržení pozice na trhu  

je doporučováno rozšířit působnost na nové zahraniční trhy. Společnost již má tuto zkušenost, 

neboť působí ve 13 různých zemích. 

 

Časový harmonogram založení dceřiné společnosti v zahraničí lze rozdělit na dvě 

části. První část, která trvá přibližně rok dle složitosti trhu, je průzkum trhu. Společnost  

by měla začít nejdříve prodejem produktů prostřednictvím velkoobchodu nezávislým 

odběratelům. Na základě velikosti prodeje by se měla rozhodnout, zda založí dceřinou 

společnost v dané zemi. Aspektů pro rozhodnutí založení dceřiné společnosti je více, hlavním 

důvodem je, aby neunikali informace z trhu a zboží bylo na místním skladu. Během prodeje 

by měla zkoumat okolní trh buď prostřednictvím svého partnera, nebo najaté externí firmy 

v určité zemi. Daná firma provede marketingový průzkum trhu, kde se zjistí, kdo je na trhu, 

jaký má podíl, co prodává či jaké díly prodává. Společnost KOPOS KOLÍN a.s. na základě 

této analýzy musí určit, co se bude prodávat a za kolik. Pokud je průzkum trhu a ekonomický 

přínos, který se zjistí z rozvahy a výsledovky kvůli návratnosti investic, přijatelný, společnost 

se rozhodne pro zavedení dceřiné společnosti. Druhá část procesu založení dceřiné 

společnosti trvá přibližně 1 až 3 měsíce, dle dané země. V tomto časovém úseku  

by společnost měla vyhledat lokální právnickou firmu, která se zabývá zakládáním 

společností. Poté nalézt daňovou účetní kancelář, která ošetřuje daňovou legislativu  

a zpočátku i vedení účetnictví založené dceřiné společnosti. Povolení a doklady, které je nutné 

vyřídit při zakládání společnosti, jsou obdobné jako v České republice, ale je třeba se řídit 

místní legislativou. Vytvoří se zakládací listina, která se musí notářsky ověřit a přeložit  

do jazyka dané země. Po založení dceřiné společnosti se musí společnost rozhodnout  

na personálním obsazení, zda nasadí místní lidi nebo lidi z České republiky. 

 

Náklady na založení dceřiné společnosti by se mohly pohybovat v rozmezí  

100 000 – 300 000 Kč. Není zde zahrnut základní kapitál dceřiné společnosti, neboť v každé 

zemi je její minimální výše rozdílná, viz tabulka č. 5.1. 

 



 

84 

Minimální základní kapitál u s.r.o. ve vybraných 
zemích 

Země Minimální kapitál 

Belgie 18 550 € 

Island 3 045 € 

Itálie 10 000 € 

Rakousko 35 000 € 

Španělsko 3 012 € 

Švédsko 5 442 € 

Tabulka č. 5.1 Minimální základní kapitál u společnosti s ručeným omezeným ve vybraných zemích.   
Zdroj: Vlastní zpracování podle Kolik stojí založení společnosti ve světě?. Firemnífinance.cz [online]. 25. 8. 

2011 [cit. 2012-04-16]. Dostupné z: http://firmy.finance.cz/zpravy/finance/323202-kolik-stoji-zalozeni-
spolecnosti-ve-svete-/ 

 

O založení dceřiné společnosti rozhoduje valná hromada společnosti KOPOS KOLÍN 

a.s. Tímto procesem se zabývá tým lidí – obchodní ředitel, ekonomický ředitel, vedoucí 

dceřiných společností a jednotliví referenti. 78 

 

Marketing 

Podle dotazníkového šetření se projevila marketingová činnost jako mírně slabší. 

Společnost nyní využívá tyto marketingové prostředky: placená inzerce, reklama  

na internetových stránkách, letáky, katalogy, reklamní předměty, dny otevřených dveří, účast 

na výstavách a veletrzích, sponzoring, spolupráce se školami a další. Doporučením  

pro zlepšení vlastní propagace je více oslovovat potencionální zákazníky pomocí letáků  

a katalogů tak, aby se jim společnost dostala více do povědomí. Další možností je přispívat 

odbornými články o svých produktech do vybraných odborných časopisů. 

 

Motivace zaměstnanců 

Slabou stránkou společnosti je nedostatečná motivace zaměstnanců. Motivování 

zaměstnanci jsou spokojeni a odvádějí lepší výkon. Vedení společnosti by mělo pomocí 

osobních rozhovorů nebo dotazníkového šetření zjistit, proč někteří zaměstnanci nejsou 

dostatečně motivováni. Doporučení pro společnost je zřízení cafeteria systému, kde si mohou 

zaměstnanci vybírat z nabídky benefitů podle vlastních preferencí. V tomto systému mohou 

být zahrnuty odměny, které by byly zjištěny z osobních rozhovorů nebo z dotazníkového 

šetření. Nabídka benefitů by mohla obsahovat vzdělávací kurzy, relaxační a oddechové 

balíčky, sportovní aktivity, příspěvek na zahraniční dovolenou, lístky na kulturní akce a další. 
                                                 

78 Interní zdroje společnosti KOPOS KOLÍN a.s. 
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Komunikace a informovanost zaměstnanců 

 Pro zlepšení interní komunikace a informovanosti zaměstnanců je společnosti 

doporučováno více vést své vedoucí pracovníky k větší aktivitě naslouchání a sdělování 

podstatných informací. Další možností je zavést pravidelně jednou za půlroku informační 

schůzky, které vede vedoucí zaměstnanec pro svou pracovní skupinu. Na této schůzce by byly 

probrány významné zájmy společnosti, novinky, směry do budoucna. A také zaměstnanci  

by měli možnost vyjádřit své názory a připomínky. Společnost by mohla zřídit schránku 

připomínek a názorů pro anonymní příspěvky. Další způsob pro zvýšení informovanosti  

je zavedení LCD televizorů s prezentacemi. Pro posílení pracovních vztahů by podnik mohl 

zaměstnancům zasílat blahopřání k narozeninám a přání k vánocům a novému roku. 

 

Vztahy s dodavateli a odběrateli 

 Tyto vztahy jsou silnou stránkou společnosti, a doporučení je tyto vztahy nadále 

udržovat.  V rámci dobré partnerské spolupráce je vhodné prohlubovat vztahy a rozvíjet je. 

 

Morální zastarávání stojů 

Společnosti je doporučováno i nadále sledovat nové trendy technologického vývoje  

a zúčastnit se mezinárodních veletrhů předvádějících nové výrobní strojové zařízení  

pro modernizaci stávajícího strojového parku. 

 

Nízká likvidita 

 Společnost disponuje nízkou okamžitou likviditou, která může vést k platební 

neschopnosti. Měla by se zaměřit na dobu splatnosti pohledávek a závazků, neboť hradí své 

závazky dříve, než dostane od svých odběratelů zaplaceno. Doporučení pro společnost  

je sledovat své pohledávky, po době splatnosti je urgovat a penalizovat. Jedině tímto si může 

zajistit přísun pohotových platebních prostředků. 

 

Nízká rentabilita 

 Pro zvýšení rentability by měla společnost využít příležitostí expandovat na nové 

zahraniční trhy nebo pouze exportovat své produkty. Další příležitostí je nový zákazník, proto 

by měla společnost být na tuto situaci připravena s dobrým marketingem, aby nového 

zákazníka zaujala a získala. Tyto příležitosti mohou vést k větším tržbám a tím i dojde  

ke zlepšení rentability. 
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6 Závěr 

Hlavním cílem diplomové práce byla analýza konkurenceschopnosti společnosti 

KOPOS KOLÍN a.s., která se zabývá výrobou elektroinstalačního materiálu, pomocí analýz 

vnějšího a vnitřního prostředí společnosti. Dalším cílem bylo, po zhodnocení výsledků  

z analýz, určit konkurenční výhody a navrhnout případná opatření pro zlepšení 

konkurenceschopnosti a pozice na trhu. 

 

V první části diplomové práce byly rozebrány základní pojmy v oblasti 

konkurenceschopnosti, a to konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční výhoda  

a konkurenční prostředí. Byly také popsány teoretické poznatky metod – PEST analýzy pro 

zkoumání vlivů vnějšího prostředí podniku, Porterovy analýzy zkoumající konkurenční síly 

působící na podnik, finanční analýzy pro zhodnocení finanční stránky společnosti, SWOT 

analýzy pro zjištění silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení podniku. Pro získání 

informací bylo využito dotazníkového šetření a rozhovoru, které byly v této teoretické části 

také rozebrány. V druhé části byla představena sledovaná společnost KOPOS KOLÍN a.s. 

V třetí části byly metody z teoretické části diplomové práce aplikovány na sledovanou 

společnost. A v poslední části se, po zhodnocení těchto analýz, určila konkurenční výhoda 

společnosti, a byla navržena vhodná doporučení pro zlepšení konkurenceschopnosti. 

 

Stanovené cíle ze začátku diplomové práce byly splněny. Pro společnost KOPOS 

KOLÍN a.s. byly nalezeny konkurenční výhody a případné návrhy pro zlepšení své 

konkurenceschopnosti. 

 

Závěrem analýzy je, že je společnost KOPOS KOLÍN a.s. hodnocena jako 

konkurenceschopná. Je tomu tak, protože v ní převládají silné stránky. Jmenovitě  

to, že společnost má na trhu silnou a stabilní pozici díky skutečnostem, že se jedná o jedinou 

výrobní firmu s velmi rozšířeným sortimentem v České republice, a díky dobrým vztahům 

s dodavateli a odběrateli, se kterými spolupracuje 5 až 10 let. Své zákazníky udržuje pomocí 

dobrých partnerských vztahů, různých bonusů a činností, které vedou k maximalizaci 

spokojenosti zákazníka.  Nabízené produkty jsou kvalitní a disponují certifikátem kvality ISO 

9001. Další certifikáty, které společnost vlastní, jsou ISO 14001 a Bezpečný 

podnik. Neexistenci substitutů k produktům lze považovat také za silnou konkurenční 

výhodu. Společnost vlastní také konkurenční výhodu, v podobě investiční pobídky  
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od Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, na přestavbu a modernizaci výrobního 

závodu, poskytnutou v roce 2004. A na období 2005 – 2014 získala daňové prázdniny. Tyto 

silné stránky mohou tvořit konkurenční výhodu oproti jiným subjektům. Váhu těchto silných 

stránek mohou snižovat slabé stránky. Na základě finanční analýzy se společnost potýká  

s vysokou zadlužeností a nízkou rentabilitou. Dotazníkové šetření odhalilo slabou motivaci 

zaměstnanců, morální zastarávání zařízení a slabší propagaci. Zaměstnanci uvedli i mírně 

slabší komunikaci ze strany vedení, což ji ale ještě neřadí  mezi slabé stránky podniku. 

 

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. by, pro zlepšení konkurenceschopnosti, měla 

uplatňovat strategii turnaround, tzn. eliminovat své slabé stránky příležitostmi. Dále  

by se měla zaměřit na expanzi na nové trhy, marketing, motivaci zaměstnanců, komunikaci  

a informovanost zaměstnanců, vztahy s dodavateli a odběrateli, morální zastarávání strojů, 

nízkou likviditu a nízkou rentabilitu. 
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Seznam zkratek 

4C  analýza vnějšího prostředí (Customers – zákazníci, Country – národní 

specifika, Costs – náklady, Competitors – konkurence) 

a.s.  akciová společnost 

apod.  a podobně 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CZK  Česká koruna – měna České republiky 

č.  číslo 

ČR  Česká republika 

DIČ  daňové identifikační číslo 

DPH  daň z přidané hodnoty 

EAT  Earnings after Taxes – zisk po zdanění (čistý zisk) 

EBIT  Earnings Before Interest and Taxes – zisk před úroky a zdaněním 

EUR  Euro – měna eurozóny 

HDP  hrubý domácí produkt 

ISO  Mezinárodní organizace pro standardizaci 

Kč  koruna česká 

LCD  Displej s kapalnými krystaly 

mil.  milion 

např.  například 

P.R.  public relations 

PEST  politické, ekonomické, sociální a technologické okolí podniku 

PESTEL politické, ekonomické, sociální, technologické, ekologické a legislativní okolí 

PVC  PolyVinylChlorid 

ROA  rentabilita aktiv 

ROCE  rentabilita dlouhodobých zdrojů 

ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  rentabilita tržeb 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

SLEPTE sociální, legislativní, ekonomické, politické, technologické a ekologické okolí 

SMART metoda pro stanovení cílů 

STEP  sociální, technologické, ekonomické a politické okolí 

str.  strana 
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SWOT  S (strenghts) – silné stránky, W (weaknesses) – slabé stránky,  

O (opportunities) – příležitosti, T (threats) - hrozby 

tis.  tisíc 

tzn.  to znamená 

www  World Wide Web – celosvětová síť 
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