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1  Úvod  

Konkurenceschopnost je slovo, které se v dnešní době používá velmi často.  Jedná se   

o problematiku velmi diskutovanou a důležitou, neboť neodmyslitelnou součástí každého 

podniku je sledování změn ve svém okolí, obzvláště u konkurence. Již od pradávna platí, 

že firma musí být o krok „napřed“ před konkurencí, nikoliv se jí nechat překvapit. Potřeba 

dostatku informací o konkurenci a vývoji trhu se ještě znásobila po vypuknutí hospodářské 

krize v roce 2008. Navíc se podnikateli v dnešním tržním prostředí daří jen stěží uspět        

a proniknout mezi nejlepší bez konkurenceschopného produktu. Tím je výrobek 

vyznačující se obsáhlým a přesně specifikovaným souborem konkurenčních výhod. Pouze 

ty jsou totiž podstatné pro rozhodnutí potenciálních zákazníků, zda si výrobek koupí, kdy   

a od koho ho koupí. Pouze výrobce nabízející produkt s konkurenčními výhodami může 

být označen za úspěšného a konkurenceschopného.  

Cílem diplomové práce je posoudit, zda je vybraný podnik konkurenceschopný. 

Nejdříve se vyhodnotí jeho finanční zdraví, jelikož pouze ekonomicky a finančně stabilní 

firma může svým protivníkům na trhu konkurovat. Následně se posoudí faktory, které mají 

na ekonomickou úspěšnost, a tím i na konkurenceschopnost, vliv. Analýza těchto faktorů 

se zaměří především na poznatky vyplývající z Porterovy teorie. Po aplikaci všech 

vybraných metod a syntéze jejich dílčích závěrů se posoudí, zda je podnik v současném 

turbulentním prostředí konkurenceschopný. Při zjištění nedostatků se navrhnou zlepšující 

opatření.  

Dílčím cílem práce je zvážit finanční zdraví a ekonomickou stabilitu podniku, 

konkrétně zaměřit se na výsledky vybraného bonitního a bankrotního modelu v roce 2010. 

Budou-li hodnoty modelů vycházet v doporučených hodnotách označujících prosperující    

a finančně stabilní podnik, je možné vybranou firmu označit za konkurenceschopnou          

a schopnou čelit konkurenčním tlakům na trhu. Bude se vycházet z teorie, že 

konkurenceschopnost je úzce propojena s ekonomickou výkonností podniku.  

K posouzení konkurenceschopnosti podniku rovněž poslouží vyhodnocení stanovené 

hypotézy: „Podnik je konkurenceschopný, prokáže-li se, že vlastní konkurenční výhodu 

v podobě ceny a kvality produkce.“ Cena a kvalita totiž na trhu s dřevěnými násadami 

fungují jako hlavní marketingové nástroje a podnik dosahující jejich prostřednictvím lepší 

pozice má velký náskok před konkurencí. 
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Pro hodnocení konkurenční pozice podniku se využijí finanční i nefinanční ukazatele. 

Nejdříve se na základě účetních výkazů z let 2006 až 2010 vypočítají ukazatelé finanční 

analýzy a zhodnotí pozice firmy vůči jiným podnikům odvětví. Následně se situace 

podniku ohodnotí i nefinančními ukazateli. Ty jsou totiž schopny postihnout nefinanční 

prvky firemní reality, často vyjadřované i ve firemních cílech a strategii. Mohou rovněž 

lépe vyhodnotit podíl duševního vlastnictví či definovat faktory mající vliv na vývoj 

sledovaných finančních ukazatelů. Aplikují se nejvyužívanější metody, a to Porterova 

analýza konkurenčních sil, Scoring mapa konkurenčních výhod a SWOT analýza. 

Realizací finančně i nefinančně zaměřeného přístupu se získají údaje velkého rozsahu, a to 

nejen o podniku ale i z jeho okolí, což umožní mnohem přesnější a výstižnější závěry         

a doporučení. Celkové zhodnocení a případné návrhy vylepšení jsou proto zařazeny až       

na úplný konec. 

Práce je rozdělena na dvě části. První je teoretická část, ve které jsou rozepsány 

pohledy jednotlivých autorů na „fenomén“ zvaný konkurence a konkurenceschopnost. Jsou 

zde nejen upřesněny jejich poznatky, ale také blíže popsány metody věnující se uvedenému 

tématu.  Praktická část obsahuje zhodnocení vývoje v odvětví, stručný popis vybraného 

výrobního podniku a praktickou aplikaci metod, popsaných v teoretické části. V závěru 

praktické části je společné vyhodnocení poznatků získaných z jednotlivých přístupů,         

na základě kterých se předloží doporučení, týkající se problémových oblastí.  

Zvoleným podnikem je Zdeněk Štůsek – Dřevovýroba se sídlem ve Valašské Bystřici, 

jejímž předmětem podnikání je výroba dřevěných násad do nářadí. Jedná se o podnik 

s dlouholetou tradicí, obchodující s partnery nejen z České republiky, ale i z ostatních států 

Evropské unie. Působí v dřevozpracujícím odvětví, které se dnes řadí mezi inovativní, 

jehož obrovskou výhodou je šetrnost k životnímu prostředí. V odvětví mají silné 

zastoupení malé a střední podniky, které svou výrobu nejčastěji umísťují do venkovských 

oblastí, čímž podporují nejen stabilizaci zaměstnanosti v regionu, ale také vysokou míru 

sociální soudržnosti. Do podvědomí poslední doby se bohužel stále častěji dostává díky 

soupeření s odvětvím výroby energie z obnovitelných zdrojů. Výrobcům energie 

z nahraditelných zdrojů se, částečně i díky státním subvencím, daří získat kvalitní 

surovinu, kterou by bylo možné využít i na dřevařskou, nábytkářskou či jinou činnost. 

Dochází tak k situaci, že suroviny vhodné pro tyto účely je čím dál méně. Paradoxně kvůli 

odvětví, které vzniklo pouze k účelné spotřebě odpadu z dřevařského průmyslu. 
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2 Teoretické vymezení pojmů 

Při snaze definovat pojem konkurenceschopnost naráží řada autorů na spousty různých 

definic od předních domácích i světových teoretiků. Většina lidí obvykle pod tímto 

pojmem rozumí schopnost podniku úspěšně čelit konkurenci s obdobným zaměřením       

na domácím či zahraničním trhu. Je to sice názor pravdivý, ale značně zjednodušený.       

Na daný pojem je nutné nazírat z více úhlů pohledu a snažit se o ucelenější výklad 

problematiky. To bude cílem následujících podkapitol zaměřených na přístupy jednotlivých 

autorů k pojmům konkurence a konkurenceschopnost. Často jejich myšlenky nešly 

prezentovat bez současného uvedení jimi navržených a využívaných modelů.  

 

2.1 Nový rozsah konkurenceschopnosti firem 

Mikoláš
1
 upozorňuje na fakt, že obzvláště v České republice se velice opomíjí vedle 

klasického pojetí konkurence i nová dimenze konkurence. Každý podnikatel si musí 

uvědomit, že konkurence představuje vztah dvou a více subjektů, s řadou různých hledisek. 

Nejpodstatnější je hledisko ekonomické, ale neméně důležitá je i rovina kulturní, sociální, 

etická aj. Před vstupem do konkurenčního vztahu se podnik či podnikatel musí přesvědčit, 

že splňuje alespoň následující dva předpoklady. „První je podmínka vlastnictví 

konkurenčního potenciálu, který by podniku zajistil, že bude dostatečně 

konkurenceschopný. Druhým, a neméně důležitým faktorem, je podnikavost daného 

podnikatele a také touha ji rozvinout. Pouze tak je totiž ochoten do konkurenčního vztahu 

vstoupit“
2
.  

Česká literatura by se dále měla více věnovat pojmům identita, integrita, suverenita      

a mobilita podniku. Je důležité se na ně zaměřit podrobněji, jelikož tvoří vrchol 

konkurenceschopnosti současného podniku. Mikoláš dokonce s jejich využitím vytvořil 

jednotící model konkurenceschopnosti, graficky zpracovaný v obrázku č. 2.1. Základ 

modelu tvoří vize a strategie firmy, jakožto stěžejní body každé konkurenceschopné firmy. 

K úspěšnému přenesení vize a strategie do cílových vrcholů konkurenceschopnosti 

napomáhá využití externích zdrojů a interních potenciálů konkurenceschopnosti podniku. 

Externí zdroje představují čas, prostor, lidskou společnost a přírodu. Vnitřními potenciály 

jsou znalosti, inovace, lidé; finance a finanční partneři; interní procesy a technologie; 

                                                      
1
 MIKOLÁŠ, Zdeněk. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. Praha: Grada, 2005. 200 s. ISBN 80-247-

1277-6.  
2
 MIKOLÁŠ, Zdeněk. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku, str. 27. 
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zákazníci a obchodní partneři. Tyto vnitřní atributy konkurenceschopnosti se nachází 

v průsečíku vize a strategie s vnějším podnikatelským prostředím. 

 

Obrázek č. 2.1   Jednotící model konkurenceschopnosti (IDINMOSU) 

 

 

Zdroj: MIKOLÁŠ, Zdeněk. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku, str. 85. 

 

Identita představuje soubor vnějších a vnitřních znaků, jež reálně identifikují podnik 

v prostředí. Lze ji vymezit mnoha znaky, ale pouhých pět jich je stěžejních. Jsou jimi idea, 

totem, design, rituál a inovace. Idea reprezentuje podstatu existence podniku, totem 

zhmotňuje ideu do prostorové podoby (např. lokalita, objekt), design je estetický                

či audiovizuální obraz ideje, rituál realizuje ideu prostřednictvím podnikové komunikace        

a chování. Neopomenutelnou součástí jsou inovace, jelikož všechny čtyři předcházející 
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znaky podnikové identity je nutné neustále vyvíjet do nových forem, dle okolních změn. 

V podstatě lze říci, že v současné době tvoří identita stěžejní faktor konkurenceschopnosti. 

Integrita je vytvářena soudržností firmy. Na jedné straně ji vytváří vlastní identita 

jednotlivých složek firmy a jejích pracovníků, na straně druhé jsou schopni a ochotni tuto 

individuální identitu propojit s celkem – firmou. Musí fungovat oba prvky integrity 

zároveň, jinak podniku hrozí zánik. Mobilita je schopností a možností firmy reagovat         

a adaptovat se na vnitřní i vnější podněty či změny. Projevem může být přemístění 

materiálních i nemateriálních prvků, činností nebo vztahů podniku v časoprostoru.  

Suverenita reprezentuje postavení podniku v podnikatelském prostředí. Suverénnost 

znamená mít reálnou možnost rozhodovat účinně a účelně o svém vývoji, a zároveň i mít 

reálnou možnost všechna rozhodnutí efektivně uskutečnit
3
.  

 

2.2 Vyrovnání se s konkurencí dle Kotlera 

Dle Kotlera
4
 je velmi důležité jasně pochopit konkurenci, jelikož její intenzita rok       

od roku stoupá. Je nutné novou konkurenci očekávat ze všech stran, nezávisle na druhu       

a velikosti podniku či trhu. Globální konkurenti touží po tom, uchytit se na nových trzích. 

Naopak on-line konkurenti hledají především nákladově výhodné způsoby rozšíření 

distribuce. Silné megaznačky využívají své silné stránky k proniknutí do nových kategorií, 

naopak privátní značky nejrůznějších obchodníků jsou zpravidla navrženy jako levné 

alternativy.  

Ze všeho nejdůležitější je identifikace konkurentů. Což se může jevit jako velmi 

snadný úkol. Opak je ale pravdou. Jednoduché je zanalyzovat současnou konkurenci, 

kterou zpravidla vedení podniků zná a pravidelně monitoruje. Zapomínají však na fakt, že 

mnohem větší riziko hrozí od nových konkurentů a nových technologií. Za momentálně 

nejúčinnější nástroj k nalezení stávající konkurence a informací o směru vývoje 

technologií i konkurence se považuje internet. V současném dynamickém prostředí pouze 

shromáždění velkého množství informací umožní nestát se „konkurenčně krátkozrakým“. 

Po důkladné identifikaci konkurence je nutné se blíže zaměřit na její strategii, cíle, silné     

a slabé stránky. Jen tak je možné se jí tzv. „dostat pod kůži“, lépe pochopit její filosofii      

a předpovědět budoucí kroky. Znalost jejích silných a slabých stránek napomůže větší 

                                                      
3
 MIKOLÁŠ, Zdeněk. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. Praha: Grada, 2005. 200 s. ISBN 80-247-

1277-6. 
4
  KOTLER, Philip. Marketing management. 10. vyd. Praha: Grada, 2001. 719 s. ISBN 8024700166. 
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úspěšnosti plánovaných aktivit podniku. Ví totiž, v čem soupeř vyniká a proto se dané 

oblasti v „utkání“ raději vyvaruje.  

Po analýze a výzkumu konkurentů se může rozhodnout, na kterou z níže uvedených 

tříd konkurentů může zaměřit svůj útok.  

 Třída slabých vs. silných. Většina podniků zpravidla zaměří svůj útok na slabší 

jedince, jelikož k získání „jednoho procentního bodu podílu“ vynaloží méně 

prostředků. Je ale důležité si uvědomit, že i silní jedinci mají určité slabiny                   

a pro udržení kroku s vývojem na trhu je důležité tuto výzvu přijat.  

 Blízké a vzdálené. Firmy zpravidla soupeří s jedinci, kteří mají stejné zaměření. 

Celosvětově úspěšné podniky si ale uvědomují, že je nutné věnovat pozornost               

i vzdálené konkurenci. Tuto problematiku nejvíce vystihuje příspěvek Kotlera
5
 „Coca-

Cola tvrdí, že největší konkurenci pro ni představuje voda z kohoutku, nikoliv Pepsi“. 

Z čehož vyplývá, že i to, co se na první pohled nemusí jevit jako jednoznačně 

konkurenční, jím ve skutečnosti může být.  

 Dobré vs. špatné. Podnik by rozhodně měl spíše akceptovat dobrou konkurenci           

a snažit se atakovat špatnou. Dobrá konkurence totiž dodržuje pravidla odvětví, 

stanovuje ceny v rozumném poměru k nákladům, zaměřuje se na segment nebo část 

odvětví a ochotně napomáhá ke zvyšování diferenciace. Naopak špatná konkurence se 

snaží o narušení rovnováhy odvětví a ráda přijímá velká rizika. Podíl v odvětví 

zpravidla chce spíše koupit, než se o něho přičinit.  

 

2.3 Čichovského vymezení pojmů 

Jako jeden z mála autorů klade značný důraz na přesné ujasnění pojmové základny. 

Výrazy související s marketingem konkurenceschopnosti proto vždy nejdříve jasně 

definuje a následně se snaží vysvětlit jejich provázanosti s lidskými aktivitami. Své 

definice ještě pro větší názornost doplňuje o grafická zobrazení.  

Konkurenční prostředí
6
 je definováno jako „časový řez prostorem naší planety, kde 

probíhá vzájemné interaktivní působení dvou živých objektů nebo subjektů (konkurentů), 

                                                      
5
 KOTLER, Philip. Marketing management, str. 387. 

6
 ČICHOVSKÝ, Ludvík. Marketing konkurenceschopnosti, str. 11.  
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které se snaží v daném čase a prostoru realizovat stejnou nebo podobnou činnost, mají 

stejné nebo podobné cíle a používají stejných nebo podobných metod k jejich dosažení“. Je 

tak vytvářeno prostředí, kde subjekty mohou uskutečňovat svá výběrová řízení na základě 

schopností volit a rozhodovat se. Z jednotlivých předložených variant vyberou jednu         

na základě pocitu efektivnosti, úspěšnosti či odpovědnosti.  

Z ekonomického hlediska specifikuje Čichovský
7
 konkurenční prostředí jako umělé 

vytvořené hřiště s pevnými mantinely. Zde se ve vymezeném prostoru a čase utkávají 

s maximální vytrvalostí jednotlivé podnikatelské subjekty a snaží se dosáhnout co nejvyšší 

úspěšnosti a efektivnosti při uskutečňování svých aktivit. Pouze efektivní a úspěšné 

operace totiž přináší jednotlivým subjektům nejen zisk, ale také uspokojení. Konkurenční 

prostředí tak zastává roli soudce schopného rozhodnout o vítězi a odlišit úspěšné podniky 

od neefektivních a méně úspěšných. Naopak v marketingovém pojetí chápe konkurenční 

prostředí jako místo, kde se střetává pocit nedostatku s přáním daný pocit uspokojit. 

Úroveň konkurenčních výhod produktů nebo služeb je poté rozhodující pro konečnou 

úspěšnost uspokojení poptávky.  

Čichovský
8
 definuje konkurenci jako otevřenou množinu konkurentů, jenž vytváří 

v daném čase a teritoriu konkurenční prostředí. Zde dochází k vzájemným interakcím 

silových vektorových polí jednotlivých konkurentů, což se rovněž často nazývá 

konkurenční boj.  

Konkurenti jsou popsáni jako jednotlivé prvky množiny konkurence vyznačující se 

vektorovými silovými poli neboli konkurenčními silami. Ty se snaží rychlým a efektivním 

způsobem získat rozhodující vliv v konkurenčním prostředí a zastínit tak všechny další 

členy konkurence. Z uvedeného vyplývá, že konkurenční síla stanovuje výslednou 

konkurenceschopnost konkurenta.  

Konkurenceschopnost autor vnímá jako pozitivní vlastnost konkurenta a projev 

schopnosti interakce se soupeři v konkurenčním prostředí. Odborně vyjádřeno jako 

„faktorový a vektorový výsledek působení konkurenčních sil konkurentů v konkurenčním 

prostředí“
9
.  

                                                      
7
 ČICHOVSKÝ, Ludvík. Marketing konkurenceschopnosti. 1. vyd. Praha: Radix, 2002. 272 s. ISBN 80-

86031-35-7. 
8
 ČICHOVSKÝ, Ludvík. Marketing konkurenceschopnosti. 1. vyd. Praha: Radix, 2002. 272 s. ISBN 80-

86031-35-7. 
9
 ČICHOVSKÝ, Ludvík. Marketing konkurenceschopnosti, str. 13. 
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Pro lepší pochopení souvztažností všech uvedených pojmů jsou jednotlivá slovní 

pojetí graficky zaznamenána do obrázku č. 2.2. Pro zjednodušení se vychází ze situace, 

kdy konkurenční prostředí tvoří pouze dva konkurenti, kteří se utkávají ve vytečeném 

prostoru a čase. V reálném prostředí ale je běžné, že spolu soupeří stovky druhů 

konkurentů, kdy ještě jednotlivé druhy jsou tvořeny tisíci konkurenčních jedinců. Šedé 

obdélníčky, s označením jednotlivých konkurentů, reprezentují silové konkurenční pole 

daného konkurenta s definovanými hranicemi. Černé šipky představují 

konkurenceschopnost. Šíře šipky je ovlivněna dosaženou konkurenční silou.  

 

Obrázek č. 2.2  Grafické definování pojmů konkurence v časoprostorové funkční 

závislosti 

 

 

Zdroj: ČICHOVSKÝ, Ludvík. Marketing konkurenceschopnosti, str. 14. 

 

2.4 Kotterova nutnost změny 

„Máme co dělat s působením silných makroekonomických vlivů, které mohou být 

v příštích desetiletích ještě mnohem silnější. Výsledkem může být tlak na další a další 

podniky, které budou muset snižovat náklady, zvyšovat kvalitu výrobků a služeb, hledat 
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nové příležitosti rozvoje a zvyšovat produktivitu.“
10

 Kotter chtěl tímto prohlášením 

upozornit na nutnost změny v každém soudobém podniku. Během posledních dvaceti let 

roste význam projektů zaměřených na reengineering, fúze, změny ve strategii nebo 

organizační kultuře, či snížení objemu zaměstnanců. Pouze snahy o podstatnou změnu 

pomohly řadě podniků vyrovnat se s měnícími se podmínkami a upevnit si svou 

konkurenční pozici a sílu. Jak autor uvádí, tento fakt je obzvláště nepochopitelný pro starší 

generace manažerů. Dříve byl pomalejší vývoj podnikatelského prostředí a méně 

konkurence, především díky menší úrovni globalizace. Na trzích převládala stabilita           

a většina subjektů se řídila krédem: „Pokud něco funguje, nač to měnit.“ Změny byly 

v podnicích prováděny mimořádně a nepravidelně.  

V dnešní globální ekonomice je situace jiná. Nese s sebou více rizik, ale na straně 

druhé přináší i řadu příležitostí. Podniky musí samy usilovat o dramatická zlepšení 

prostřednictvím změn, protože jen tak jsou schopny obstát v konkurenci a prosperovat, 

často je to dokonce jediný způsob jak přežít. Globalizace a její projevy se nevyhnou 

žádnému podniku, proniká totiž i do malých regionů světa. Je stále více stupňována 

působením sil uvedených v obrázku č. 2.3, proti kterým není žádný subjekt imunní.            

O zlepšování se musí snažit výrobní podniky, podniky poskytující služby, charitativní 

instituce i nemocnice
11

.  

O pravdivosti Kotterových slov svědčí i současná situace v Evropské unii. Také ona 

čelí mnoha vážným výzvám a musí nyní provést řadu změn k tomu, aby se situaci podařilo 

stabilizovat. V posledních letech vyvstaly problémy především v souvislosti s ne zrovna 

příznivým demografický vývojem, globální konkurencí, přílivem imigrantů a obzvláště 

v důsledku hospodářské krize. Evropská unie bojuje se zjištěním, že stále hůře čelí 

přicházejícím výzvám a v souvislosti s tím pomalu ztrácí dynamiku. Nezbývá než 

uskutečnit řadu reforem, které by pomohly opět posílit konkurenceschopnost a zdokonalit 

podnikatelské prostředí. Změny tak jsou orientovány na daňový systém, vzdělání, 

zdravotnictví a další oblasti. 

                                                      
10

 KOTTER, John. Vedení procesu změny: Osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní 

ekonomice, str. 11. 
11

 KOTTER, John. Vedení procesu změny: Osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní 

ekonomice. 1. vyd. Praha: Management Press, 2008. 190 s. ISBN 978-80-7261-015-0. 
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Obrázek č. 2.3   Ekonomické a sociální vlivy stupňující potřebu zásadních změn  

 

 

Zdroj: KOTTER, John. Vedení procesu změny: Osm kroků úspěšné transformace podniku   

v turbulentní ekonomice, str. 27. 
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2.5 Konkurenceschopnost podniku s důrazem na tvorbu hodnoty 

Marinič
12

 jako první z uvedených autorů výrazněji rozlišuje makroekonomickou        

a mikroekonomickou konkurenceschopnost a dále konkurenceschopnost podniku v rámci 

určitého trhu. Tvrdí, že všechny úrovně konkurenceschopnosti musí být podporovány 

stejně intenzivně, protože jen tak výsledek opravdu efektivní.  Vytvářet příznivé politické, 

právní aj. klima je v globální ekonomice sice nezbytné, ale samo o sobě nestačí. Důležité je 

i makroekonomická úroveň, na které by měly působit podniky se sofistikovanou                  

a kreativní strategií, kterou dokážou převést do praxe v podobě zhodnotitelných produktů   

a služeb. Teprve propojení příznivých podmínek na obou úrovních přináší růst bohatství      

a zlepšení prosperity jednotlivých zemí. 

Konkurenceschopnost na podnikové úrovni lze definovat jako schopnost firmy 

vyrábět a prodávat určitý výrobek a zároveň si zachovat danou míru rentability. V případě 

nutnosti musí být firma schopná snížit cenu výrobku a poskytnout lepší kvalitu než 

konkurence. Jedním z rozhodujících faktorů konkurenční schopnosti podniku je úroveň 

nákladů. Schopnost prosadit se na trhu mají totiž pouze ty podniky, které dokážou své 

produkty vyrobit s úrovní nákladů pod aktuální tržní cenou výrobku, a zároveň s výrazně 

nižšími náklady, než jakých dosahuje konkurence. Pouze tak je totiž podnik schopen 

vytvářet zisk a expandovat na trh. Dosažení ztráty pro podnik znamená ztrátu 

konkurenceschopnosti a současně i ztrátu aktuální tržní pozice.  

Konkurenční výhoda a konkurenceschopnost jsou jedny z podstatných faktorů 

výkonnosti firmy (tzv. value drivers). Podnik dosahuje konkurenční výhody tehdy, jestliže 

má natolik velkou převahu nad konkurencí, která jí umožňuje velké množství zákazníků     

a ochrání jí před tlakem konkurence. Obrázek č. 2.4 vysvětluje, jak konkurenční výhoda 

napomáhá tvorbě hodnoty podniku. Znázorňuje, které zdroje a firemní dovednosti              

či kompetence vytváří konkurenční výhodu, prostřednictvím které podnik dosahuje vyšší 

efektivity svých aktivit, než je tomu u konkurence. Konkurenční výhoda je úplně               

na základním stupni tvořena originálními dovednostmi a kompetencemi, které vlastní 

pouze daná firma, a reprodukovatelnými dovednostmi a kompetencemi, kterými disponuje 

více firem. Originální dovednosti a kompetence mají hmotný nebo nehmotný charakter. 

Hmotný charakter, neboli tangible assets, mají „zařízení a technologie založené                

na intelektuálních majetkových právech, exkluzivních licencích a ochranných známkách, 

                                                      
12

 MARINIČ, Pavel. Plánování a tvorba hodnoty firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 240 s. ISBN 978-80-247-

2432-4. 



19 

 

patentech“
13

. Pod nehmotným charakterem (intangible assets) si lze představit know-how, 

strategické partnerství, organizační procesy aj. Reprodukovatelnými kapacitami jsou 

myšleny stroje, finanční a technické zajištění, marketing, neexkluzivní licence.  

 

Obrázek č. 2.4   Konkurenční výhoda a tvorba hodnoty podniku 

 

 

 

Zdroj: MARINIČ, Pavel. Plánování a tvorba hodnoty firmy, str. 17. 

 

Originální dovednosti a kompetence spolu s reprodukovatelnými kapacitami dále 

tvoří zdroje a kompetence. Kompetence umožňují zajistit, že zdroje jsou smysluplně           

a efektivně využívány. Pouze tak se dosáhne situace, kdy výsledný produkt představuje 

                                                      
13

 MARINIČ, Pavel. Plánování a tvorba hodnoty firmy, str. 16. 
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hodnotu pro zákazníka i výrobce. Hodnotu pro zákazníka tvoří výjimečnost výrobku a jeho 

„vnitřní“ jakost, které jsou schopny uspokojit zákazníkovu potřebu a očekávání. Výsledná 

hodnota produktu pro výrobce je určována celkovou rentabilitou a také efektivitou, s jakou 

je daný výrobek produkován.  

 

2.6 Porterova analýza konkurenčních sil 

 Americký ekonom Porter vytvořil marketingově orientovanou teorii konkurence. 

Pomocí ní se pokusil vysvětlit konkurenční chování a to prostřednictvím vývoje situace     

na trhu. Pokusil se nalézt vnější síly, které ovlivňují podnikání a ziskovost subjektů na trhu. 

Později definoval pět sil, které podnik v daném odvětví bezprostředně ovlivňují. Jsou jimi: 

 konkurenční rivalita mezi podniky, 

 hrozba vzniku substitutů, 

 riziko vstupu nových konkurentů, 

 vyjednávací síla kupujících, 

 vyjednávací síla dodavatelů.  

První tři jmenované faktory se zabývají konkurencí na trhu, kdežto zbývající dva 

spíše ovlivňují tvorbu cen na trhu. Porter chápe každý vývoj mající vliv na ziskovost jako 

faktor konkurence. Zastával názor, že s rostoucí konkurencí se subjekt na trhu stává méně 

ziskový a se slábnoucí konkurencí jeho ziskovost naopak roste.  

Konkurence v odvětví představuje rivalitu mezi existujícími podniky, spočívající 

ve snaze jednotlivých podniků zlepšit své tržní prostředí. K faktorům ovlivňujícím rivalitu 

patří počet a velikost konkurentů, někdy také označované jako stupeň koncentrace trhu. 

Platí, že nízký počet konkurentů signalizuje vysokou koncentraci a vysoký stupeň 

konkurence. Dále je to míra růstu trhu, kdy při zvětšování trhu dochází k nižší intenzitě 

konkurenčních tlaků. Rozhodující je také míra diferenciace výrobků, neboť diferencovaný 

výrobek slouží jako účinná obrana proti konkurenčním tlakům. Posledním důležitým 

faktorem jsou bariéry výstupu. Je-li nákladné nebo jakkoliv obtížné opustit klesající sektor, 

zvyšuje se konkurence v daném sektoru. 
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Nové substituty jsou pro stávající podnik hrozbou ve chvíli, kdy jsou nabízeny      

za nižší cenu, než je cena současného produktu, při srovnatelné užitné hodnotě výrobků. 

Nižší ceny je zpravidla dosaženo nižšími výrobními náklady. Další hrozbou bývá zvýšení 

nabídky firmou vyrábějící substitut. Podmínkou ovšem jsou nízké náklady na přechod       

od stávajícího k substituujícímu výrobku.   

Mezi faktory zvyšující hrozbu vstupu nových substitutů se řadí nízké fixní 

náklady a nízká úroveň celkových investic pro vstup do odvětví. Dále situace, kdy se jedná          

o odvětví s velkým počtem stejně silných konkurentů. Jedná-li se o výrobky, k jejichž 

výrobě není potřeba zvláštního know-how nebo licencí. V daném odvětví neexistují 

konkurenti se značnými nákladovými výhodami či konkurence není založena na úsporách 

z rozsahu výroby. Jinak řečeno, firma může být v daném odvětví zisková i bez velkých 

objemů výroby a velkého tržního podílu. Rozhodující je také jak snadno mohou zákazníci 

přejít k novému konkurentovi.  

Vyjednávací síla zákazníků je silná, jsou-li pro firmu významnými odběrateli        

a mohou lehce přejít ke konkurenci. Děje se tak obzvláště v případě, že zboží není 

diferencované, kvalita nezastává významnou roli při nákupním rozhodování zákazníka,      

a když je zákazník cenově citlivý.  

Vyjednávací pozice vůči dodavatelům se podniku zhorší, jestliže nemůže snadno 

přejít k jinému dodavateli, například z důvodu jeho monopolního postavení nebo jedná-li 

se o speciální druh výrobku či suroviny a na trhu neexistuje substitut. Pro podnik jsou 

nevýhodné i situace, kdy není pro dodavatele významným klientem nebo pokud nemá 

k dispozici potřebné informace o trhu. Nemá tak možnost porovnat nabídku daného 

dodavatele s jeho konkurencí. Problémy nastávají i tehdy, když pro firmu hraje důležitou 

roli kvalita či cena, kterou jí daný dodavatel poskytuje.  

Podnik má například možnost pomocí marketingu zlepšovat svou konkurenční 

pozici v rámci odvětví a eliminovat tak negativní dopad výše uvedených pěti faktorů. 

Obzvláště silná značka nebo design odlišený od konkurence může zvýšit atraktivitu 

produktu a loajalitu zákazníků. Sníží se tak rizika negativního dopadu všech faktorů. Porter 

rovněž doporučuje odlišit komunikační strategii od konkurence. Například komunikace 
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orientovaná na jedinečné vlastnosti produktu může vzbudit pocit unikátní nabídky firmy     

a tím snížit hrozbu substitutů či vyjednávací sílu zákazníků
14

.  

 

Obrázek č. 2.5   Porterův model konkurenčního prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: HANZELKOVÁ Alena a Miloslav KEŘKOVSKÝ. Strategický marketing: Teorie 

pro praxi, str. 110. 

 

Ke snadnějšímu pochopení Porterova modelu konkurenčních sil slouží obrázek          

č. 2.5, ve kterém je znázorněno všech pět sil ovlivňujících podnikání a ziskovost subjektů.            

                                                      
14

 HANZELKOVÁ, Alena a Miloslav KEŘKOVSKÝ. Strategický marketing: teorie pro praxi. 1. vyd. Praha: 

C. H. BECK, 2009. 170 s. ISBN 978-80-7400-120-8. 
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U každé z pěti sil je uvedena otázka, které se dle Portera má věnovat každý správný 

manažer či majitel podniku.  

 

2.7 Vlastní pohled na konkurenci 

Konkurence na trhu je prospěšná pro prodávající i kupující. Prodávající nutí neustále 

inovovat, přicházet s novými myšlenkami a rozšířením spektra svých služeb. Zákazníky 

naopak iniciuje k větší prozíravosti a „ohledu“ vůči své osobě. Například dříve v České 

republice neexistovala otevřenost trhu a nehrozila téměř žádná konkurence. Podniky byly 

státní a odbyt měly zpravidla zajištěn na dlouho dopředu. Jejich vedení nebylo příliš 

motivováno k vylepšení nabídky a většímu oslovení zákazníka. Ten i přesto měl o dané 

zboží velký zájem, jelikož bylo zpravidla nedostatkové, a byl si za něho ochotný i připlatit. 

Ačkoliv zpravidla vysoká cena nebyla kvalitou odůvodněna. Dnes je tomu jinak. Zákazník 

již zná svou moc a sílu a nezdráhá se jí využít k upevnění svého blaha. Ne přímo, ale 

prostřednictvím svých preferencí. Není totiž nucen koupit právě to jedno zboží, co je mu 

zrovna předkládáno. Má možnost volby a kdykoliv může přejít k substitutu, existuje-li,       

a tím dát nesouhlas s daným produktem. Je to právě zintenzivňující se vyjednávací síla 

zákazníků, co přispívá k sílícím konkurenčním tlakům.  

Autoři, jejichž myšlenky jsou popsány ve výše uvedených podkapitolách, mají           

na pojem konkurence a s ním související pojmy různé zajímavé náhledy. Autorka se ale 

nejvíce ztotožňuje s Porterovým názorem na konkurenci a konkurenceschopnost 

všeobecně. Podniky by rozhodně měly neustále vyhodnocovat jednotlivé konkurenční síly. 

Většina z nich se často zaměří na pouhou analýzu přímé konkurence, ale opomenou 

potenciální konkurenci, nebo zanedbají zvyšující se vlivy dodavatelů či odběratelů. Řada 

podniků se dnes dostává do situace, kdy se jí podaří získat zakázku na velký objem 

produktů, ale často za nevýhodných obchodních podmínek. Vlivem rozmáhající se 

globalizace se na náš trh totiž dostávají velké mezinárodní firmy, popřípadě tyto podniky 

alespoň ovládají podstatnou část českých společností. A právě takto řízené společnosti jsou 

zpravidla ve svých požadavcích neústupné, a jejich vyjednávací síla je značná.  

Vedle názorů Portera se autorka i silně ztotožňuje s myšlenkami Kottera. Platí totiž, že 

chtějí-li firmy být v dnešní turbulentní ekonomice úspěšné a konkurenceschopné, musí 

usilovat o úspěšnou transformaci. 
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3 Teoretická východiska metod pro analýzu 

konkurenceschopnosti  

Nalezení vhodných způsobů a ukazatelů, pomocí nichž by podnik byl schopný měřit 

svou konkurenceschopnost, je pro řadu subjektů problematické. Dříve, v dobách nízké 

globální provázanosti, stačilo podnikům sledovat výsledky hospodaření a propočítávat 

finanční ukazatele. Výsledky poté porovnávali se svými údaji z minulosti, plány,                

či oborovými hodnotami. V dnešní době je situace poněkud složitější, i když 

vyhodnocování finančních ukazatelů zůstává nadále velmi důležité. Vychází se totiž 

z předpokladu, že konkurenceschopnost podniku se zrcadlí do výkonnosti, která je 

měřitelná finanční analýzou. Za nejlepší indikátory konkurenceschopnosti se považuje zisk 

na jednotku produkce, nebo rentabilita vlastního jmění. V globálním prostředí ale takové 

měření konkurenceschopnosti nestačí. Je třeba získat také informace o faktorech, které 

naše výsledky ovlivnily. Jako vhodné se jeví doplnění finančních ukazatelů o nefinanční, 

pomocí kterých se zjistí příčiny stávající situace. Jako první bude věnována pozornost 

finančním ukazatelům. Jedná se o přístup přednostně využívaný v teorii podnikového 

hospodářství. Základ tohoto přístupu tvoří finanční analýza a jiné přesně měřitelné údaje 

ekonomické povahy. Ty umožňují objektivně ohodnotit podnik a porovnat jeho 

hospodaření s jinými subjekty. V práci bude využito finanční analýzy, Altmanova 

bankrotního modelu a Kralickova quicktestu. 

 

3.1 Finanční analýza 

Finanční analýza je využívána ke komplexnímu zhodnocení finanční situace              

v podniku. Výsledky finanční analýzy využívají manažeři při rozhodování o finančních 

zdrojích, o optimální finanční struktuře, o alokaci volných peněžních prostředků apod.    

Pro kvalitního manažera jsou nezbytné informace o výši dosahované rentability, průměrné 

době splatnosti pohledávek, či přidané hodnotě zaměstnanců. Finanční analýza je nezbytná 

také pro finanční řízení, jelikož poskytuje zpětné informace pro možnou bilanci činností 

podniku.  

Finanční analýzu tvoří soustava standardizovaných metod, které využívají informace 

dostupné z účetních výkazů, jako jsou rozvaha, výkaz zisků a ztrát nebo cash-flow. Pomocí 

metod se daří získat dodatečné informace o podniku, které není možné jednoznačně vyčíst 

z výkazů, jelikož jejich vypovídací schopnost je značně omezena.  
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3.1.1 Metody finanční analýzy 

 Metody a postupy pro finanční analýzu se během historického vývoje měnily. Dnes 

využívané metody lze označit za tradiční, jsou standardizované a hojně využívány pro svou 

jednoduchost. Pro zpracování finanční analýzy se využívají následující základní metody
15

: 

 analýza stavových (absolutních) ukazatelů – jejíž součástí je analýza trendů 

(horizontální analýza) a procentní rozbor dílčích položek rozvahy (vertikální 

analýza), 

 analýza tokových ukazatelů – pozornost se věnuje především výnosům, 

nákladům, zisku a cash-flow,  

 analýza rozdílových ukazatelů – nejvyužívanějším je čistý pracovní kapitál, 

 analýza poměrových ukazatelů – analýza ukazatelů rentability, aktivity, 

zadluženosti, likvidity, produktivity, ukazatele kapitálového trhu a další, 

 analýza soustav ukazatelů, 

 souhrnné ukazatele hospodaření. 

 

V práci jsou veškeré metody, ukazatele a vzorce čerpány z knihy Finanční analýza            

od autorek Knápková a Pavelková
16

 nebo z knihy Manažerská ekonomika od Synka
17

.  

 

3.1.2 Metoda stavových (absolutních) ukazatelů 

Této analýzy se využívá, je-li zapotřebí s využitím časových řad vyhodnotit vývoj 

trendů nebo provést procentní rozbor položek. Základ tvoří dva druhy analýz. 

 

Horizontální analýza porovnává změny jednotlivých položek výkazů v časové 

posloupnosti. Může se vyjádřit jako absolutní změna nebo jako procentní vyjádření této 

změny k výchozímu roku.  

                                                      
15

 KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza. Praha: Grada, 2010. 208 s. ISBN 

978-80-247-3349-4. 
16

 KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza. Praha: Grada, 2010. 208 s. ISBN 

978-80-247-3349-4. 
17

 SYNEK, Miroslav. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada, 2011. 480 s. ISBN 978-80-247-3494-1. 
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                                            (3.1) 

                                                     (3.2) 

 

Vertikální analýza představuje procentní rozbor. Vyjadřuje se procentní podíl jednotlivých 

položek účetních výkazů k jediné zvolené základně, znázorňující 100%. Při analýze 

rozvahy se nejčastěji za základnu považují aktiva nebo pasiva, u výkazu zisku a ztráty tvoří 

základnu úroveň celkových nákladů nebo výnosů.  

 

3.1.3 Rozdílové ukazatele 

Tato skupina ukazatelů se využívá k analýze a řízení finanční situace podniku, 

především s orientací na jeho likviditu. Někdy jsou rozdílové ukazatele označovány jako 

fondy finančních prostředků. Tzv. čistý fond se vyjadřuje jako rozdíl mezi souhrnem 

položek krátkodobých aktiv a položek krátkodobých pasiv. Nejčastěji používanými 

rozdílovými ukazateli jsou čistý pracovní kapitál, čisté pohotové peněžní prostředky a čistý 

peněžně-pohledávkový finanční fond.  

 Čistý pracovní kapitál vyjadřuje rozdíl mezi oběžným majetkem a krátkodobými 

cizími zdroji. Má podstatný vliv na platební schopnost podniku, jelikož pro svou likviditu 

potřebuje podnik určitou výši relativně volného kapitálu, představovaného přebytkem 

krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými zdroji.  

                                  (3.3) 

 

 Čistý pracovní kapitál je určitým indikátorem platební schopnosti podniku. 

Znamená to, že čím vyšší jeho hodnoty jsou, tím je i větší schopnost podniku hradit 

závazky. Situace, vychází-li hodnoty záporně, se nazývá tzv. nekrytý dluh a signalizuje 

možnou insolventnost podniku. Možnou, z důvodu nutné obezřetnosti v posuzování 

likvidnosti pomocí čistého pracovního kapitálu. Jeho úroveň totiž může být silně ovlivněna 

použitým způsobem oceňování majetku nebo trvale nelikvidními položkami, jako jsou 

nevymahatelné pohledávky či neprodejné zásoby a výrobky. 
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Konstrukci čistého pracovního kapitálu zobrazuje obrázek č. 3.6. Nejdříve je nutné 

rozčlenit majetek na dlouhodobý a oběžný a kapitál na vlastní a cizí. Cizí kapitál dále 

rozlišit na dlouhodobý a krátkodobý. Část oběžného majetku, která je financována 

dlouhodobým kapitálem, znázorňuje čistý pracovní kapitál. 

 

Obrázek č. 3.6   Čistý pracovní kapitál 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza, str. 82. 

 

3.1.4 Poměrové ukazatele 

Nejčastěji se k analýze účetních výkazů používají poměrové ukazatele. Umožňují totiž 

relativně rychle posoudit finanční zdraví podniku. Jejich podstatu tvoří vyhodnocování 

poměru mezi různými položkami rozvahy, výkazu zisku a ztráty a cash-flow, což umožňuje 

zkonstruovat velké množství ukazatelů. V praxi se ale nejčastěji využívá ustálené členění 

ukazatelů do několika skupin, dle jednotlivých oblastí hodnocení hospodaření podniku. 

Jsou jimi ukazatelé rentability, zadluženosti, likvidity a aktivity. Samozřejmě dle potřeb 

podniku se doplňují o ukazatele týkající se produktivity práce, nákladovosti práce, přidané 

hodnoty apod. V následujícím textu jsou rozebrány nejčastěji využívané poměrové 

ukazatele i s jejich doporučenými hodnotami.  

 

a) UKAZATELE RENTABILITY 

 Rentabilita, označovaná také jako výnosnost vloženého kapitálu, je schopnost 

podniku vytvářet nové zdroje. Vyjadřuje míru dosahovaného zisku, což se využívá jako 
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hlavní kritérium při rozhodování o alokaci zdrojů. Platí pravidlo, že čím vyšší hodnota 

rentability, tím lépe pro podnik. Minimálně by se měl alespoň zajistit meziroční růst 

ukazatelů rentability.  

Rentabilita tržeb (ROS) =  
    

     
        (3.4) 

 Výpočtem zjistíme ziskovou marži, která je jedním z nejdůležitějších ukazatelů    

pro hodnocení úspěšnosti podnikání. Zrcadlí totiž schopnost podniku dosahovat zisku      

při dané úrovní tržeb. Za zisk se může dosadit zisk před zdaněním, zisk po zdanění nebo 

EBIT (zisk před odečtením úroků a daní). Má-li být zisková marže porovnávána s jinými 

podniky, doporučuje se využít EBIT. Srovnání by totiž jinak mohlo být ovlivněno 

rozdílnou kapitálovou strukturou nebo mírou zdanění, u mezinárodního srovnávání. 

Doporučené hodnoty nejsou jednoznačně stanoveny, proto platí všeobecné pravidlo 

rentability – čím vyšší hodnota ukazatele, tím pro podnik lépe
18

. 

 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) =  
    

      
     (3.5) 

 Ukazatel ROA měří výkonnost neboli produkční sílu podniku. Může se tak sledovat 

celkový výdělkový potenciál firmy, bez vlivu použitých zdrojů financování. Opět             

se doporučuje využití EBIT v čitateli, jelikož je tak možné měřit a porovnávat výkonnost 

podniků bez vlivu zadlužení, daňového zatížení a kapitálové struktury. Doporučené 

hodnoty
19

 ukazatele se pohybují okolo 10 %.  

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) =  
   

               
    (3.6) 

 Úroveň tohoto ukazatele asi nejvíce zajímá vlastníky podniku, jelikož se z něho 

dozvědí, jaký výdělek jim přináší jejich vklad. Měl by být alespoň na takové úrovni, jakou 

by měla bezriziková investice, nejčastěji se používá výnosnost státních dluhopisů.          

Pro průmyslové podniky je doporučována hodnota
4
 v rozmezí 35 – 40 %. V čitateli vzorce 

musí být čistý zisk (EAT), neboť odvedená daň není pro vlastníky výnosem.  

                                                      
18

 SYNEK, Miroslav. Manažerská ekonomika, str. 359. 
19

 SYNEK, Miroslav. Manažerská ekonomika, str. 360. 
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Rentabilita dlouhod. kapitálu (ROCE) =  
         

                             
 (3.7) 

 Na rozdíl od předešlých ukazatelů se ROCE zaměřuje pouze na dlouhodobé zdroje. 

Proto hodnota tohoto ukazatele zajímá především investory. ROCE vyjadřuje schopnost 

firmy odměnit investory a přilákat nové. Ukazatel se opět používá i k vzájemnému 

srovnání podniků a k ohodnocení atraktivity pro investice. Pro jeho vyhodnocení platí 

pravidlo, že by měl být větší než úroková míra z úvěrů, nebo jiných cizích zdrojů,               

ze kterých je nutné platit úrok
20

.  

 V čitateli se nedoporučuje používat EBIT, zahrnující i daň, která zpravidla není 

příjmem poskytovatele dlouhodobých zdrojů. Čitatel ve výše uvedeném vzorci (3.7) je 

vhodný mnohem více, jelikož zisk je z části rozdělován mezi akcionáře a úroky představují 

odměnu pro investory a věřitele. 

 

b) UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 

 Jedná se o ukazatele indikující výši rizika, kterou podnik má při dané struktuře        

a poměru vlastního kapitálu a cizích zdrojů. S rostoucím zadlužením roste i riziko, jelikož 

podnik musí být schopen dostát svým závazkům bez ohledu na to, jak se mu právě daří.  

 Každý podnik usiluje o optimální finanční strukturu, protože právě vhodný poměr 

mezi vlastním a cizím kapitálem rozhoduje o výši nákladů na kapitál. Určitá úroveň 

zadlužení je pro podnik užitečná, jelikož cizí kapitál je pro podnik levnější. Děje se tak 

prostřednictvím úroků, které jsou součástí nákladů snižujících základ daně, a tím                  

i daňovou zátěž podniku. Na druhé straně je nutné rovněž hodnotit riskantnost jednotlivých 

druhů kapitálu. Nejméně riskantním je vlastní kapitál, jelikož nevyžaduje žádné platby, 

aniž by se nebral ohled na dosažený zisk. Dalšími podstatnými faktory při rozhodování       

o kapitálové struktuře je doba splatnosti příslušného zdroje kapitálu, úroveň kompenzace 

rizika, kterou budeme muset vyplatit investorovi apod.  

Celková zadluženost =  
           

             
       (3.8) 

                                                      
20

 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, str. 53.  
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 Jedná se o základní ukazatel zadluženosti. Doporučuje se hodnota
21

 v rozmezí 30-

60%. Při analýze zadluženosti je ale nutné vycházet z příslušnosti k odvětví                        

a ze schopnosti splácet úroky plynoucí z dluhů.  

 

Kvóta vlastního kapitálu =  
               

      
                 (3.9) 

 Doplňuje ukazatel celkové zadluženosti. Součet hodnot celkové zadluženosti           

a kvóty vlastního kapitálu je roven jedné. 

 

Zadluženost vlastního kapitálu = 
           

               
     (3.10) 

  Stanovuje poměr mezi cizími a vlastními zdroji, nebo také podíl cizích zdrojů        

na vlastních. Doslovně lze říci, že vyjadřuje, jak velká část z jedné koruny vlastního 

kapitálu by byla odčerpána na úhradu všech dluhů.  

 

Úrokové krytí =  
    

               
       (3.11) 

 Zobrazuje krytí nákladových úroků hospodářským výsledkem, neboli kolikrát 

dosažený zisk převyšuje zaplacené úroky. Doporučuje se trojnásobné, až šestinásobné
22

 

krytí uhrazených úroků. Za absolutně nevyhovující je považována hodnota rovnající            

se jedné, kdy celý zisk je použit na krytí úroků.  

 

Doba splácení dluhu =  
                   

           
     (3.12) 

 Vyjadřuje počet let, za které bude firma schopna splatit všechny své dluhy, udrží-li 

současnou úroveň dosahovaného cash-flow. Jedná se o ukazatele na bázi cash-flow, které 

se snaží zachytit varovné signály případných platebních potíží a ohodnotit interní finanční 

potenciál firmy. Pro společnosti s obchodním zaměřením je výhodné, má-li ukazatel 

                                                      
21

 KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza, str. 84. 
22

 SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera: Finanční analýza v řízení firmy, str. 71. 
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klesající trend. Orientačně by se hodnoty měly pohybovat v rozmezí 3 až 8 let
23

, 

v závislosti na odvětví, globální ekonomické situaci a dalších okolnostech. 

 

Krytí dlouh. majetku dlouh. zdroji =  
                                 

             
    (3.13) 

 Vychází se ze zlatého pravidla financování, uvádějícího, že dlouhodobý majetek má 

být kryt dlouhodobými zdroji. Ideálně tak má ukazatel vyjít roven jedné
24

. Vyjde-li menší 

než jedna, znamená to, že podnik kryje část dlouhodobého majetku krátkodobými zdroji     

a může se dostat do problémů s úhradou svých závazků. Takovýto podnik se nazývá 

podkapitalizovaným a jeho čistý pracovní kapitál vychází záporně. Jedná se o strategii 

levnou, ale vysoce rizikovou.  

 Podnik může být také překapitalizovaný. V této situaci financuje značnou část 

krátkodobého majetku dlouhodobými zdroji. Tuto bezpečnou, ale drahou, strategii 

uplatňuji konzervativněji smýšlející podniky. Většina firem volí neutrální strategii,           

při které udržují takovou úroveň čistého pracovního kapitálu, která je dostatečná              

pro operativní řízení oběžných aktiv a krátkodobých závazků.  

 

c) UKAZATELE LIKVIDITY 

 Likvidita představuje schopnost podniku hradit své závazky. V čitateli je vždy to, 

čím je možné platit a ve jmenovateli to, co je nutné zaplatit. Podle stupně ukazatelů 

likvidity se do čitatele dosazují majetkové složky s různou dobou likvidnosti.  

 

Běžná likvidita =  
             

                      
      (3.14) 

 Také označováno jako likvidita III. stupně. Znázorňuje, kolikrát oběžná aktiva 

pokrývají krátkodobé cizí zdroje. Před výpočtem se doporučuje důsledná kontrola zásob     

a všechny neprodejné zásoby do výpočtu nezahrnovat. Snižují totiž likviditu podniku. 

                                                      
23

 SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika, str. 347.  
24

 KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza, str. 87. 

 



32 

 

Měla by se rovněž provést kontrola struktury pohledávek. Nedobytné pohledávky by se 

opět     do výpočtu neměly vstupovat. Doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí 1,5 – 

2,5
25

. Za značně rizikovou je považována hodnota ukazatele rovnající se jedné a obrat 

krátkodobých cizích zdrojů je rychlejší než obrat oběžných aktiv.  

 

Pohotová likvidita =  
                                           

                      
  (3.15) 

 Likvidita II. stupně, jejíž hodnoty by se měly nacházet v intervalu od 1 do 1,5
5
.    

Při výsledku nižším než jedna musí podnik spoléhat na eventuální prodej zásob. 

 

Hotovostní likvidita=  
                           

                     
                     (3.16)      

 Okamžitá likvidita neboli likvidita I. stupně, by měla vycházet v rozmezí 0,2 - 0,5
5
. 

Hodnoty vyšší svědčí o neefektivním využití finančních prostředků.  

 

d) UKAZATELE AKTIVITY 

 Pomocí těchto ukazatelů se měří schopnost podniku využívat vložené prostředky. 

Hodnotí se přiměřenost poměru jednotlivých druhů aktiv k současným nebo budoucím 

hospodářským aktivitám podniku. Ukazatelé aktivity mají podobu obratu jednotlivých 

položek aktiv, respektive pasiv, nebo vyjadřují dobu obratu jednotlivých aktiv, či pasiv.  

 

Obrátka aktiv =  
     

      
        (3.17) 

 Obecně lze říci, že vyšší hodnota ukazatele je lepší. Minimálně se doporučuje 

hodnota rovna jedné
26

, rozhodující je ale také příslušnost k odvětví. Příliš nízká hodnota 

signalizuje neúměrnou majetkovou vybavenost podniku a neefektivní využívání. V čitateli 

se dává přednost dosazení tržeb před výnosy, jelikož jinak by výsledek mohl být 

                                                      
25

 KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza, str. 90, 91. 
26

 KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza, str. 102. 
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nadhodnocen dosazením výnosů, jenž nesouvisí s s hlavní činností podniku. Aktiva           

se dosazují v netto hodnotě. 

Obrátka dlouhodobého majetku =  
     

                  
         (3.18) 

 Obrat dlouhodobého majetku má obdobnou vypovídací schopnost jako předešlý 

obrat aktiv s tím rozdílem, že se zaměřuje pouze na posouzení efektivnosti využití 

dlouhodobého majetku. Doporučuje se, aby hodnota obratu dlouhodobého majetku byla 

vyšší, než obrat celkových aktiv. Je-li hodnota nižší, znamená to, že v podniku je nízké 

využití kapacit. Na oba ukazatele má vliv míra odepsanosti majetku a míra využívání 

leasingu. Lepšího výsledku ukazatele, při stejné úrovni tržeb, dosáhneme u větší 

odepsanosti majetku a při hojnějším využívání leasingového financování. Výsledek tak 

může být značně nadhodnocen, na což by finanční analytik neměl zapomínat.  

 

Obrátka zásob =  
     

      
         (3.19) 

 Ukazatel vyjadřuje, kolikrát do roka se obmění zásoby. Respektive kolikrát za rok 

se přemění zásoby na tržby. Pracovníci logistického oddělení si po výpočtech obrátek 

jednotlivých zásob jsou schopni zásoby rozdělit na zásoby s vysokou, střední a nízkou 

obrátkovostí. Vysokou obrátkovost mají zásoby, kterých se hodně prodá a které se tak málo 

zdrží na skladě. Doporučené hodnoty nejsou jednoznačně stanoveny, jelikož velice záleží 

na oboru výroby. Nejvhodnější je porovnání s oborovými průměry. 

 

Doba obratu zásob =  
                   

     
         (3.20) 

 Vypovídá, jak dlouho trvá jeden obrat zásob. Udává dobu, potřebnou k tomu, aby 

peněžní prostředky přešly přes výrobní a zbožní formu opět do peněžní formy.                  

Při vyhodnocení ukazatele se doporučuje promítnutí jeho vývoje v časové řadě a následné 

porovnání s hodnotami v odvětví. Pro podnik je nejideálnější co nejkratší možná doba 

obratu, která vypovídá o propracovanosti v systému řízení zásob.  

Doba obratu pohledávek =  
                        

     
         (3.21) 
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 Ukazatel stanovující průměrný počet dnů, po dobu kterých zůstávají tržby podniku 

ve formě pohledávek. Vyjadřuje, jak dlouho v průměru odběratelům trvá, než splatí své 

závazky. Opět platí, že nižší hodnota ukazatele je pro podnik lepší. Porovnáním 

s dohodnutými platebními podmínkami je možné zjistit platební morálku odběratelů. 

Hodnota vyšší než dohodnutá signalizuje, že odběratelé neplní své závazky včas.  

 

Doba obratu závazků =  
                     

     
          (3.22) 

 Vyjadřuje průměrný počet dnů, po které zůstávají přijaté faktury od dodavatelů 

nesplaceny. Ve srovnání s předešlým ukazatelem poskytuje pohled „druhé strany“              

a vyhodnocuje platební morálku sledovaného podniku. Pro podnik je výhodnější, pokud 

doba obratu pohledávek je kratší, než doba obratu závazků. Znamená to totiž, že získává 

od dodavatelů dlouhodobější obchodní úvěr, než sám poskytuje svým odběratelům.  

 

e) UKAZATELÉ KAPITÁLOVÉHO TRHU 

Pomocí těchto ukazatelů lze zjistit vnitřní hodnota cenných papírů 

obchodovatelných na kapitálových trzích, a zda jsou akcie podniku trhem nadhodnoceny, 

podhodnoceny, či správně oceněny. Stejně jako finanční analýza vychází z informací 

výročních zpráv, účetních závěrek, prospektů cenných papírů, ale i údajů z kapitálového 

trhu, jako je např. tržní cena akcie. Obzvláště se sledují údaje o vytvořeném zisku, míře 

vyplacených dividend apod. Jsou důležité pro stávající i budoucí investory, jelikož podle 

nich lze určit návratnost investovaných prostředků. Doporučené hodnoty nejsou přesně 

stanoveny. Každý investor jistě přivítá hodnoty co nejvyšší, jelikož se zpravidla jedná         

o jeho příjem. Vybrané ukazatele bývají součástí zpravodajství z burzy a kursovních lístků.  

 

Účetní hodnota akcie =  
               

                     
          (3.23)         

     Účetní hodnota zrcadlí uplynulou výkonnost firmy. Vývoj ukazatele by v čase 

měl mít rostoucí tendence, protože pouze tak působí firma na potenciální investory jako 

finančně zdravá. Účetní hodnota se často porovnává s hodnotou tržní. Zjistí se, zda           
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je hodnota akcie v účetnictví nadhodnocena či podhodnocena vlivem postavení podniku        

na kapitálovém trhu a událostí na burze.  

 

Čistý zisk na akcii =  
          

                     
     (3.24) 

 Ukazatel informující o finanční situaci firmy. Nelze z něj přesně určit výši 

vyplácených dividend, jelikož zpravidla se zisk dělí na dvě části. Jedna část je určena        

na výplatu dividend, druhá je dále reinvestována. Budoucí vývoj hodnot ukazatele             

se rovněž odhaduje jen stěží, neboť výnosy se chovají náhodně a zisk lze účetní politikou 

významně ovlivňovat
27

.  

 

Dividenda na akcii = 
                

                     
     (3.25) 

 Dividendová politika navazuje na investiční politika podniku. Firma totiž buď 

upřednostňuje zadržení zisku k financování budoucích investic, nebo vypláceni dividend    

a své aktivity financuje prostřednictvím půjček.  

 

Výplatní poměr = 
                  

             
      (3.26) 

 Dává do souvislosti oba předchozí ukazatele. Informuje o tom, jaký podíl 

vytvořeného zisku podniku je vyplácen formou dividend. Doplňujícím propočtem              

je aktivační poměr, který naopak reprezentuje investiční politiku. Součet výplatního            

a aktivačního poměru je roven jedné. 

 

Dividendový výnos = 
                  

                
      (3.27) 

                                                      
27

 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4. vyd. Praha: Grada, 2011. 144 s. 

ISBN 978-80-247-3916-8.  
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 Ukazatel značně sledovaný investory, jelikož vypovídá o atraktivitě akcií. Udává, 

jaký výnos investor získá, vzhledem k hodnotě akcie na trhu. Zda-li se mu vyplatí akcii 

držet a inkasovat dividendu, nebo akcii raději prodat.  

 

Poměr tržní ceny akcie k zisku na akcii = 
                

                   
   (3.28) 

 Vyčísluje, kolik jsou investoři ochotni a schopni zaplatit za jednotku zisku z akcie 

plynoucího. Vyšší hodnota signalizuje vyšší očekávání ohledně zkoumaného podniku. 

Podnik například může představovat jistou investici s malým rizikem nebo se očekává 

budoucí navýšení dividend. 

 

f) DALŠÍ POMĚROVÉ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY 

 K doplnění tradičních poměrových ukazatelů finanční analýzy je vhodné použít 

nejrůznější obměny zaměřené na oblasti podniku, o které má management zájem a chce je 

průběžně sledovat. Nejčastěji se jedná o ukazatele využívající k výpočtu např. počet 

zaměstnanců, přidanou hodnotu apod.  

Produktivita práce =  
     

                 
       (3.29) 

 Pokud chce manager dbát na velkou objektivnost a přesnost výpočtu, je nutné 

zajistit, aby tržby i počet zaměstnanců byly vždy staženy k určité skupině zaměstnanců. 

Nelze počítat produktivitu společně pro dělníky, výzkumné nebo administrativní 

pracovníky. O to složitější je pak vyčíslení a přiřazení výše tržeb spadající k jednotlivým 

skupinám zaměstnanců.  

 

Nákladovost práce =  
              

                 
     (3.30) 

 V podniku by měla být dodržena zásada, že osobní náklady rostou pouze v případě, 

že rostě i přidaná hodnota a produktivita práce zaměstnance.  
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3.2 Altmanovo Z-skóre 

Jedná se o jeden z nejznámějších modelů finanční tísně, nazývaný také bankrotní 

model. Je založen na skupině pěti poměrových ukazatelů, využívaných rovněž ve finanční 

analýze, kterým jsou přiděleny koeficienty plnící funkci vah. Cílem modelu je stanovit 

finanční situaci firmy pomocí jedné jediné hodnoty. Ta určuje, s jakou pravděpodobností   

se může podnik dostat do bankrotního stavu ve střednědobém horizontu. Pravděpodobnost 

se získá zařazením výsledné hodnoty modelu do jednotlivých pásem, intervalů hodnot. 

S modelem často pracují i banky, kdy se výsledek stává jakýmsi indexem důvěryhodnosti 

finančního zdraví firmy.  

 Model byl poprvé publikován v roce 1968 americkým profesorem financí 

Edwardem Altmanem. Ten sestavil původní model na základě pozorování a vyhodnocování 

situací u dvou skupin po třiceti třech podnicích. V první skupině byly firmy, které byly 

zařazeny do tzv. bankrotní petice, a ve druhé prosperující firmy s majetkem v různém 

rozmezí milionů dolarů. Poté byly hledány poměrové ukazatele, které by nejvhodněji 

postihly problém směřování k bankrotu. Jednotlivým ukazatelům byly přiřazeny různé 

priority a uspořádaly se do vzorce, který poskytuje jedinou výslednou hodnotu. Model byl 

několikrát upravován, až se ustálil níže uvedený tvar
28

, který se používá i v České 

republice
29

.  

 

Z-skóre =                                                      (3.31) 

 

Číselné údaje v Z-skóre představují váhy jednotlivých proměnlivých veličin, 

reprezentovaných jako „x“. Za „x“ je nutné dosadit a dopočítat jednotlivé poměrové 

ukazatele.  

 

x1 =  
                      

             
                                    (3.32) 

 

x2 =  
                

             
        (3.33) 

 

                                                      
28

 MARINIČ, Pavel. Plánování a tvorba hodnoty, str. 92.  
29

 MARINIČ, Pavel. Plánování a tvorba hodnoty. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 240 s. ISBN 978-80-247-2432-

4.  
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x3 =  
    

             
         (3.34) 

 

x4 =  
               

            
         (3.35) 

 

x5 = 
     

             
         (3.36) 

 

 Po výpočtu všech poměrových ukazatelů a jejich následném vynásobení 

příslušnými vahami se získá konečný výsledek Altmanova Z-skóre. Jeho interpretaci          

je možné provést až po zařazení výsledku do správného intervalu hodnocení, které jsou 

následující: 

 

 Z < 1,18…………..pásmo bankrotu, 

 1,18 > Z < 2,99….”šedá zóna”, 

 Z > 2,99………….prosperující podnik
30

. 

 

Nejdůvěryhodnější jsou podniky s hodnotou Z-skóre nad 2,99, jelikož mají velmi malé 

riziko bankrotu a jejich finanční zdraví je velmi dobré. Opačnou skupinou jsou podniky 

s hodnotou pod 1,18. Ty jsou pro investory a věřitele velice rizikové, poněvadž                  

se s bankrotem, nebo alespoň s tíživou finanční situací, nejspíš již potýkají. Podniky 

s hodnotou mezi 1,18 a 2,99 nejsou úplně riskantní, ale rozhodně k důvěryhodným nepatří. 

Nezlepší-li totiž svůj vývoj a ekonomické ukazatele, je pro ně ve střednědobém horizontu 

velice reálné riziko bankrotu.  

 

 

3.3 Kralickův quicktest 

Model se řadí mezi tzv. bonitní modely. Smyslem těchto modelů je zhodnotit 

předpoklady a schopnost podniku dostát včas a v plné výši všem svým závazkům. Bonita 

souvisí s důvěryhodností firmy a je často vyjádřená ratingem, pomocí kterého se podnik 

zařadí do hodnotící škály. Na základě jeho výsledného umístění se stanoví riziko, které 

hrozí investorům a věřitelům.  

                                                      
30

 MARINIČ, Pavel. Plánování a tvorba hodnoty, str. 92. 
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 Kralickův quicktest je variantou rychlého testu bonity od rakouského ekonoma 

Kraliceka. Základ modelu tvoří ukazatelé, z nichž první dva hodnotí finanční stabilitu         

a další dva se věnují rentabilitě. Výsledné skóre se získá zprůměrováním výsledných 

hodnot všech čtyř ukazatelů. Pro větší přehlednost je algoritmus Kralicekova modelu 

zachycen   do tabulky č. 3.1. Tabulka i vzorce s číslem 41 až 43 jsou čerpány z knihy 

Plánování a tvorba hodnoty od Pavla Mariniče.  

 

Tabulka č. 3.1   Algoritmus Kralickova quicktestu 

 

Ukazatel Konstrukce ukazatele 
Interval hodnoty v 

bodech 
Počet bodů  

a 
               

             
              (3.37)   

≥ 0,3 4 

0,21 - 0,3 3 

0,11 - 0,2 2 

0,0 - 0,1 1 

méně než 0,1 0 

b 
                           

                  
   (3.38) 

3 a méně 4 

3 – 5 3 

5 – 12 2 

12 – 30 1 

30 a více 0 

c  
    

             
            (3.39)   

větší než 0,15 4 

0,12 - 0,15 3 

0,08 - 0,12 2 

0,00 - 0,08 1 

pod 0,0  0 

d 
                  

     
             (3.40)   

0,1 a více 4 

0,08 - 0,1 3 

0,05 - 0,08 2 

0,00 - 0,05 1 

méně než 0 0 

 

Zdroj: MARINIČ, Pavel. Plánování a tvorba hodnoty, str. 95.  

 

 Postup výpočtu je z algoritmu zjevný. Nejdříve se vypočtou hodnoty uvedených 

čtyř ukazatelů, které se na základě jejich hodnoty obodují příslušným počtem bodů. Dále 

se provede hodnocení finanční stability a výnosové situace podniku, kdy se pracuje pouze 

s bodovým ohodnocením uvedených poměrových ukazatelů. Z uvedených dvou hodnocení 
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je  teprve možné provést hodnocení celkové situace, jehož hodnota se posuzuje při konečné 

interpretaci.  

 

Hodnocení finanční stability = FS =   
   

 
         (3.41) 

 

Hodnocení výnosové situace = VS =  
   

 
      (3.42) 

 

Hodnocení celkové situace =  
     

 
       (3.43) 

 

 Vychází-li hodnocení celkové situace větší než 3, jedná se o velmi dobrý podnik,   

ve kterém je předpokládaná vysoká bonita. Naopak dosahuje-li údaj 1 a méně bodů, hovoří 

se o podniku špatném. Takový podnik není schopen dostát včas a v plné výši svým 

závazkům a jeho důvěryhodnost je mizivá.  

 

3.4 Analýza s využitím nefinančních ukazatelů 

 V současném tržním hospodářství závisí úspěch podnikání především na včasném 

předvídání tržních příležitostí a schopnosti řešit potenciální problémy strategického 

zaměření. Dle Portera
31

 předtím, než je podnik schopen stanovit reálné a uskutečnitelné 

cíle a opatření k jejich dosažení, musí posoudit čtyři faktory. Jsou jimi přednosti a slabiny 

podniku, osobní hodnoty realizátorů strategie, možnosti a rizika odvětví, společenská 

očekávání. Teprve poté je schopen přistoupit ke stanovení konkurenční strategie. Vychází 

se zpravidla ze současné strategie, která se porovná s vnitřními předpoklady podniku, jako 

jsou přednosti, slabiny, konkurence, situace v odvětví. Dále se musí hlouběji analyzovat 

odvětví, konkurence, společenské klima, přednosti a slabiny oproti konkurenci apod. 

Doporučuje se i vypracování alternativní strategie, pro případ vzniku nenadálých překážek 

v realizaci stávající.  

 Stanovení konkurenceschopné strategie je jednou z největších záruk 

konkurenceschopnosti podniku. Proto, má-li být zkoumána a posuzována podniková 

konkurenceschopnost, je nutné analyzovat stejné faktory jako při sestavování strategie. 

                                                      
31

 PORTER, Michael. Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. New York: 

Free Press, 1980. 398 s. ISBN 978-0029253601. 
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K tomu poslouží níže vybrané metody spolu s Porterovou analýzou konkurenčních sil nebo 

modelem IDINMOSU, uvedenými již v předcházející kapitole 2.  

 

3.4.1 Scoring mapa konkurenčních výhod 

Scoring mapa, česky přeloženo jako mapa významnosti, se v marketingové 

metodologii využívá od devadesátých let minulého století. Za tu dobu si získala velkou 

oblibu, především díky své grafické názornosti a snadné prezentovatelnosti. Scoring          

se využívá například u žádostí o úvěr, kdy se pomocí tzv. likačního scoringu odhaduje 

riziko spojené s danou žádostí o úvěr. Zkoumají se při něm ekonomické                              

a sociodemografické data dostupná v okamžiku podání žádosti o půjčku. Dále existují 

scoringové agentury, které často spolupracují s ratingovými agenturami. Jejich posláním    

je vyvíjet statistické modely v bankovnictví, telekomunikacích, pojišťovnictví a jiných 

oblastech, aby se mohla kvantifikovat rizika sdružená s určitým segmentem klientů nebo 

produktem. V podnikové praxi scoringové metody a mapy využívají především řídící 

manažeři k prezentaci svých strategických myšlenek. 

Metoda mapování konkurenčních výhod prostřednictvím scoring mapy byla poprvé 

publikována v roce 1999 doktorem Suckrowem. Podstatou je položení dvou otázek 

kupujícímu konkrétního výrobku.  

První otázka zní: „Jakou významnost při koupi podle vás mají tyto vyjmenované 

konkurenční výhody?“
32

 Kupující na základě své volby každou uvedenou výhodu ohodnotí 

body v rozpětí od 1 do 5, kdy 1 znamená nejmenší význam a 5 maximální význam.  

Druhá otázka je: „Jaký užitek pro vás konkurenční výhoda koupeného produktu 

představuje?“
33

 Kupující tentokrát k ohodnocení každé výhody použije stupnici                 

od -1 (nemá význam) do +2 (maximální význam). Z uvedeného vyplývá, že pohybují-li     

se výsledné hodnoty konkurenčních výhod v kladných číslech, mají pro zákazníky tyto 

výhody význam. 

Pro vytvoření scoring mapy se doporučuje statisticky významný soubor tázaných, 

zpravidla 30 až 50 respondentů. Výsledky bodových hodnocení jednotlivých 

konkurenčních výhod se zobrazují intervalově nebo průměrem. Celková užitná hodnota, 

                                                      
32

 ČICHOVSKÝ, Ludvík. Marketing konkurenceschopnosti, str. 218.  
33

 ČICHOVSKÝ, Ludvík. Marketing konkurenceschopnosti, str. 218. 
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pro sestavení scoring mapy, se vypočítá vynásobením bodového vyjádření vnímání 

významu každé konkurenční výhody s vnímání této výhody pro kupujícího. Pro rychlejší     

a názornější manipulaci s modelem se doporučuje počítat celkovou užitnou hodnotu každé 

konkurenční výhody s průměry z odpovědí respondentů na jednotlivé otázky.  

 

3.4.2 SWOT analýza 

Podstatou analýzy je identifikace faktorů a skutečností představujících pro marketing 

silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Silné a slabé stránky se týkají vnitřního prostředí 

podniku, tzv. mikroprostředí. Naopak příležitosti a hrozby představují vnější síly,             

tzv. makroprostředí, které zpravidla firma ovlivnit nemůže. Zkratka SWOT reprezentuje 

počáteční písmena anglických názvů jednotlivých faktorů: 

 S = strengths (silné stránky), 

 W = weaknesses (slabé stránky), 

 O = opportunities (příležitosti), 

 T = threats (hrozby). 

Analýzou a sledováním vnějších sil (faktory ekonomické, politické, demografické, 

legislativní, sociální, kulturní, aj.) lze určit hrozby a příležitosti. Příležitostí mohou být 

např. zákaznické potřeby, ze kterých může podnik profitovat, bude-li je dobře uspokojovat. 

Hrozbou pro podnik může být nepříznivý vývojový trend ve vnějším prostředí, který může 

způsobit ohrožení prodeje a tím i zisku. Vnitřní prostředí je především reprezentováno 

samotným podnikem, dále dodavateli, zákazníky, konkurencí a veřejností. Ovlivňuje, 

nakolik je podnik schopen využít příležitostí a eliminovat hrozby plynoucí 

z makroprostředí
34

. 

Doporučuje se při zpracování SWOT analýzy respektovat několik zásad
35

. Předejde 

se tak mnoha problémům a nepřesností.  

1. SWOT analýza by měla být zaměřena pouze na podstatná fakta a jevy. Mnoho 

uvedených fakt komplikuje stanovit jednoznačné závěry. 

                                                      
34

 KOTLER, Philip. Marketing management. 10. vyd. Praha: Grada, 2001. 719 s. ISBN 8024700166. 
35

 HANZELKOVÁ, Alena a Miloslav KEŘKOVSKÝ. Strategický marketing: teorie pro praxi. 1. vyd. Praha: 

C. H. BECK, 2009. 170 s. ISBN 978-80-7400-120-8. 
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2. Závěry analýzy by měly být relevantní, proto je třeba při jejím zpracování 

nezapomínat na účel použití.  

3. Analýza by neměla odrážet jen subjektivní názory zpracovatele, ale objektivně 

zrcadlit vlastnosti analyzovaného objektu. Lze toho dosáhnout konzultací s další 

zainteresovanou osobou nebo vytvořením podloženého základu tvořeným dílčími 

analýzami (např. Porterovou analýzou, PEST analýzou, finančním rozborem zdraví 

podniku apod.) 

4. SWOT by měla být také „důvěryhodná“, což znamená, že pro její zpracování budou 

použita pouze prověřená a důvěryhodná fakta. Opět se doporučuje provedení 

několika dílčích analýz před samotnou SWOT analýzou, popřípadě fakta získat 

pomocí výzkumu či vývoje.  

 

Prvním krokem SWOT analýzy je sestavení tabulky se čtyřmi kvadranty, jak je tomu 

například v ukázkové tabulce č. 3.2, kdy každý kvadrant je zasvěcen jednomu z faktorů. 

Do kvadrantů se následně zapisují položky, jejichž počet by neměl přesáhnout 10. Rovněž 

se dává přednost konkrétnějším charakteristikám před obecným popisem.  

 

Tabulka č. 3.2   Doporučená forma sestavení tabulky SWOT analýzy 

 

Výčet silných stránek                               S 

- ………………… 

- ………………… 

- ………………… 

 W                              Výčet slabých stránek 

- …………………. 

- …………………. 

- …………………. 

Výčet příležitostí                                     O 

- ………………… 

- ………………… 

- ……………….. 

  T                                            Výčet hrozeb 

- …………………. 

- …………………. 

- ………………… 

 

Zdroj: HANZELKOVÁ, Alena a Miloslav KEŘKOVSKÝ. Strategický marketing: teorie     

pro praxi, str. 141. 
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3.5 Shrnutí významu teoretické části 

Pro úspěšnou implementaci praktické části na vybraný podnik je nezbytné úspěšné 

zvládnutí teoretické části. Jako první je vždy důležité formulovat téma a cíl práce. 

Konkrétně se jedná o „Posouzení konkurenceschopnosti výrobního podniku“ a cílem         

je na základě analýz pomocí finančních i nefinančních ukazatelů stanovit, zda vybraný 

podnik je v současném tržním prostředí konkurenceschopný. K tomu je zapotřebí nejdříve 

načerpat pojmovou základnu od více autorů, prostřednictvím které je možné získat široký 

pohled na pojmy konkurence a konkurenceschopnost. Uvedené informace jsou výsledkem 

studia literatury i odborných článků souvisejících s vybraným tématem. Vedle pouhého 

objasnění pojmů jsou popsány i metody sloužící k analýze konkurenceschopnosti.  

K prokazatelnějšímu vyhodnocení, že je podnik skutečně konkurenceschopný, byl 

hned v úvodu práce stanoven dílčí cíl práce a hypotéza. Jejich správného vyhodnocení 

může být dosaženo pouze předběžným ujasněním klíčových pojmů, jež jsou v nich použity. 

Jako první je nutné vysvětlit ekonomicky stabilní podnik. Jedná se o firmu zpravidla 

nezaznamenávající rapidní výkyvy v dosahované ziskovosti, investující velkou část 

vytvořeného zisku zpět do podnikání pro zajištění dlouhodobého hospodářského růstu. Své 

aktivity zpravidla financuje z větší části vlastními prostředky, disponuje pouze přiměřeným 

objemem cizích zdrojů a nemá neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti
36

. Hypotéza            

je zaměřena na vlastnictví konkurenční výhody. Konkurenční výhodou by se mohla označit 

specifická vlastnost či oblast aktivity podniku, která mu „otevírá dveře“ ke klientům. Díky 

konkurenční výhodě je zákazník schopen nejen firmu odlišit od jejích konkurentů             

se stejným zaměřením, ale také ji vůči nim preferovat. Určitým společnostem se může 

podařit pomocí konkurenční výhody získat i rozhodující náskok na trhu. Pro nalezení 

konkurenční výhody by si podnik měl odpovědět na řadu otázek týkajících se jeho pozice 

na trhu, úrovni konkurence, silných a slabých stránek, cílového segmentu trhu apod
37

. 

V souvislosti s konkurenceschopností je nutné věnovat pozornost i pojmu inovace.        

V současném konkurenčním prostředí, ovlivněném silnou globalizací, jsou inovace          

pro zachování konkurenceschopnosti podniku téměř nezbytnou podmínkou. Dlouhodobě 

konkurovat pouze cenou není příliš reálné, nezbývá proto nic jiného, než zaměřit pozornost 

na nové technologie a inovace. Pouze pomocí inovační politiky se podnikům může podařit 

                                                      
36

 PETŘÍK, Tomáš. Ekonomické a finanční řízení firmy. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 736 s. ISBN 

978-80-247-3024-0.  
37

H1.cz. Konkurenční výhody [online]. c2012 [cit. 2012-03-31]. Dostupné z: 

<http://www.h1.cz/fol/2008/konkurencni-vyhody>. 

http://www.h1.cz/fol/2008/konkurencni-vyhody
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upevnit si své současné postavení na trhu a dosáhnout náskoku před konkurencí. Každý 

inovační proces začíná tvůrčí myšlenkou či nápadem, kterou je následně potřeba 

zrealizovat, aby se mohl daný zlepšovací projekt označit za inovaci. Nejčastěji se firmy asi 

uchylují k výrobkovým inovacím, jelikož mají podstatný význam na postavení podniku     

na trhu. Pokud se totiž firmě podaří nabídnout zákazníkům něco nového a neočekávaného, 

získá veškeré výhody prvenství (výhodná pozice na trhu, dostatečné zisky vlivem 

krátkodobého monopolu či díky realizaci vysokých cen)
38

.  

Po ujasnění pojmového aparátu i postupů jednotlivých metod je teprve možné přejít 

k praktické části. Ta je zahájena seznámením se s odvětvím, ve kterém vybraný podnik 

působí. Je popsán vývoj, zaměstnanosti i aktuální novinky vztahující se k danému odvětví. 

Po zhodnocení celkového, obecného vývoje se pozornost zaměří na podnik. Zde                 

je věnována pozornost popisu jeho činnosti, vyčíslí se jeho základní ekonomické ukazatele, 

sestaví se organizační struktura a nakonec vyhodnotí aktivity v posledním roce, tj. rok 

2010.  

Dále se přejde k implementaci jednotlivých metod, uvedených v teoretické části. 

Nejdříve se posoudí konkurenceschopnost podniku pomocí finančních ukazatelů. Vychází 

se přitom z teoretických poznatků, že úspěch na trhu a v soupeření s konkurencí se promítá 

i do finanční úspěšnosti. K danému posouzení poslouží finanční analýza a vybraný 

bankrotní a bonitní model. Následně se pozornost věnuje nefinančním ukazatelům 

působících na konkurenceschopnost podniku. Po sběru dat o odvětví a o podniku se v další 

části přejde ke sběru dat o konkurentech podniku, o jeho dodavatelích, odběratelích              

i přímých zákaznících. Získaná data se využijí k analýze konkurenceschopnosti pomocí 

vybraných metod. Použije se Porterova analýza konkurenčních sil, Scoring mapa 

konkurenčních výhod a SWOT analýza. Závěr práce a rozhodnutí o tom, zda je podnik 

skutečně konkurenceschopný, je výsledkem syntézy dílčích závěrů jednotlivých metod       

a také následkem vyhodnocení obou hypotéz stanovených v úvodu práce. K vyhodnocení 

hypotéz budou použity poznatky předešlých metod. Finanční analýza, bonitní a bankrotní 

model se využijí při interpretaci první analýzy. Metody založené na nefinančních 

ukazatelích mají naopak dokázat, zda podnik vlastní nějakou konkurenční výhodu, což      

je podstatou druhé analýzy. Rovněž se firmě na základě jednotlivých šetření navrhnou 

případné možnosti jak zvýšit konkurenceschopnost a zároveň i výkonnost.  

                                                      
38

 TIDD, Joe a John BESSANT. Řízení inovací. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 548 s. ISBN 80-251-

1466-X. 
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4 Rozbor podniku a jeho podnikatelského prostředí 

V první kapitole praktické části bude vyhodnocena aktuální situace 

v dřevozpracujícím odvětví. Na základě statistik se prokázalo, že Česká republika je 

schopna v tomto oboru produkovat konkurenceschopné výrobky. Mimo jiné i díky neustále 

se zvyšujícímu podílu dřevařských výrobků s označením jakosti a pokračující certifikaci 

spotřebitelských řetězců. Neopomenutelné jsou i neustálé aktivity pro sjednocení 

legislativy EU a českého práva, obzvláště dodržování příslušných zákonů a směrnic EU 

v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady. V posledních letech 

zaznamenává dřevozpracující průmysl oživení a pomalý růst především díky rozšiřování 

činností tzv. dřevařských klastrů. Zejména pro malé a střední podniky je v klastrech 

výhodná možnost úzké spolupráce s profesními experty i zahraničními subjekty.  

 

4.1 Budoucnost a zaměstnanost dřevozpracujícího odvětví a 

průmyslu 

Dle klasifikace ekonomických činností NACE
39

 patří do dřevozpracujícího průmyslu 

(NACE 16) zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných 

výrobků s výjimkou výroby nábytku. V poměru k jiným odvětvím zpracovatelského 

průmyslu se dřevozpracující průmysl řadí k průměru, v roce 2009 činil jeho podíl 18%. 

Většinu výrobců tvoří domácí podniky, tj. 97,75%, zbylé procenta představují zahraniční 

reprezentanti
40

.  

Dle Evropské komise jsou evropská průmyslová odvětví založená na lesnictví 

konkurenceschopná a smí se pochlubit velmi dobrou technickou a obchodní výkonností. 

Vždyť papírenský, dřevozpracující a tiskařský průmysl zaujímá v mnoha oblastech 

dokonce přední příčky na světě. V posledních letech ale celé odvětví čelí řadě problémů, 

které se týkají např. přístupu k surovinám, změn klimatu, inovací a dalších.                         

V dřevozpracujícím a tiskařském průmyslu sehrávají velmi důležitou roli malé a střední 

podniky. Řada z nich totiž zastává zásadní úlohu při zachovávání udržitelné zaměstnanosti 

ve venkovských oblastech. Evropská komise dokonce zřídila Výbor, který má zajistit 

                                                      
39

  NACE znamená zkratku pro francouzský název "Nomenclature générale des Activités économiques dans 

les Communautés Européennes". Do češtiny překládané jako Statistická klasifikace ekonomický činností. 
40

 BUDOUCNOST PROFESÍ. Dřevozpracující a papírenský průmysl [online]. Publikováno 1.7.2011, [cit. 

2011-09-30]. Dostupné z: <http://budoucnostprofesi.cz/cs/vyvoj-v-odvetvich/drevo.html>. 
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prosazení základních směrů politiky, která by zajistila jednotný přístup k posílení 

konkurenceschopnosti dřevozpracujícího odvětví EU. Koncepce této politiky                    

má obsahovat i cíle týkající se boje proti změně klimatu.
41

 

Může se mluvit o štěstí a úspěchu, že nedošlo k naplnění prognóz na období         

2008 – 2020, kdy mělo v dřevozpracujícím průmyslu celkově zaniknout až 18%                  

z celkového počtu pracovních míst. Znamenalo by to mnohem větší pokles, než jakého 

bylo dosaženo v celém zpracovatelském průmyslu. V grafu č. 4.1 lze nalézt přehledně 

zpracovaný vývoj zaměstnanosti v dřevozpracujícím odvětví v letech 2002 – 2011               

a prognózu dalšího poklesu až do roku 2020.  

 

Graf č. 4.1   Vývoj zaměstnanosti v odvětví (v tis.) 

 

 

 

Zdroj: BUDOUCNOST PROFESÍ. Dřevozpracující a papírenský průmysl [online]. 

Aktualizace 4.1.2012 [cit. 2012-01-07]. Dostupné z: < http://budoucnostprofesi.cz/cs/vyvoj-v-

odvetvich/drevo.html>. 

 

Dřevo je označováno jako obnovitelný a ekologický zdroj, neočekávají se tudíž 

dramatické změny v produkci a poptávce. V současné době je odvětví charakteristické 

                                                      
41

 EUROPA. Dřevařský, papírenský a tiskařský průmysl [online]. Aktualizace 31.10.2010 [cit. 2012-01-05]. 

Dostupné z: < http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/wood-paper-printing/index_cs.htm>. 
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nízkou kapitálovou náročností. Lze očekávat, že tok dodatečných investic do odvětví 

povede ke snížení zaměstnanosti při rostoucí produkci. Nové technologické zařízení bude 

znamenat úsporu pracovních sil, na druhé straně ale bude klást vyšší nároky na schopnosti 

pracovníků, aby dokázali s novými technologiemi pracovat. Jak ale zobrazuje graf č. 4.2, 

největší zastoupení v odvětví je skupinou lidí ve věku od 30 do 39 let věku.                     

Bez jakéhokoliv diskriminačního podtextu se domnívám, že se jedná o nejideálnější 

rozmezí produktivního věku. Podařilo se jim totiž získat již určitou praxi, zkušenosti           

a nadhled. Jsou v plné fyzické i duševní síle, ochotni se dále vzdělávat a učit novým 

věcem. Nové věci chápou pružněji a práce s počítači řízenými linkami pro ně asi také 

nebude velkou překážkou, jelikož většina z nich používá počítač jako běžnou součást 

svých životů.  

 

Graf č. 4.2   Věkové zastoupení v dřevozpracujícím odvětví 

 

 

Zdroj: BUDOUCNOST PROFESÍ. Dřevozpracující a papírenský průmysl [online]. 

Aktualizace 4.1.2012 [cit. 2012-01-07]. Dostupné z: < http://budoucnostprofesi.cz/cs/vyvoj-v-

odvetvich/drevo.html>. 

 

Jsou očekávány i změny ve struktuře dřevařských výrobků. V současnosti převažuje 

orientace na méně náročnou a levnější výrobu. V blízké budoucnosti dojde k posunu         

na technologicky náročnější výrobky, jako jsou dřevostavby, dýhy nebo dřevotřískové 
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desky. Tento vývoj si vyžádá růst odbornosti u mnoha profesí a větší zapojení pracovníků 

do inovačního procesu.  

 

4.2 Vývoj trhu s dřevařskou kulatinou 

Dřevovýroba Zdeněk Štůsek vyrábí výhradně z listnatých stromů. Nejčastěji z buku, 

jasanu a lípy. Těžba probíhá sezónně, jelikož v létě je období vegetačního klidu, kdy          

je těžba zakázána. Je tudíž nezbytné během zimy vytvářet zásoby, které jsou schopny 

pokrýt předpokládanou spotřebu. Jak je z grafu č. 4.3 patrné, buk tvoří téměř polovinu 

veškeré těžby listnatých stromů v ČR. Větší problémy jsou u objednávek jasanu, obzvláště 

je-li požadována určitá kvalita a průměr kulatiny. Kulatina vhodná pro pilařské zpracování 

je dle jakostního třídění listnatého dřeva zařazena do jakostní třídy III., dále dělené               

do kvalitativních tříd s označením A, B, C, D. Pro následné zpracování je rovněž důležité 

udání čepové tloušťky neboli průměr měřeného na tenkém konci kulatiny (čepu)
42

. 

 

Graf č. 4.3   Těžba listnatého dřeva podle dřevin v roce 2010 

 

 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Lesnictví a myslivost [online]. Publikováno 

31.5.2011 [cit. 2011-09-25]. Dostupné z:                                                                                         

< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/tab/9D0027669F >. 
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 NEZÁVISLÁ PŘEJÍMKA. Jakostní stupně kulatiny [online]. Publikováno 23.5.2002 [cit. 2012-03-13]. 

Dostupné z: <https://www.prejimky.cz/doc/doporuen%20pravidla.pdf>. 
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4.2.1  Tendry na těžbu dřeva a Dřevěná kniha 

Dle článku uveřejněném na stránkách Českého rozhlasu
43

 hrozí výrazná redukce 

počtu pil v České republice. Má k tomu docházet v důsledku zvyšujícího se exportu            

a nedostatku kulatiny. Již v současnosti patří oblast dřevozpracujícího průmyslu do oblasti 

s vysokou nezaměstnaností a hrozí další nárůst lidí bez práce. Řada lesnických                   

a dřevařských firem vidí likvidační vývoj v ročních tendrech na těžbu dřeva v Lesích ČR. 

Ty obhospodařují většinu veřejných lesů, což znamená, že pokud subjekt v tendru 

neuspěje, má poté velké problémy se sháněním většího objemu kvalitní kulatiny.  

Tendr, vyhlašovaný Lesy ČR, je druh dvoukolové veřejné zakázky. Dřevozpracující 

podniky Lesům zasílají „Žádosti o účast v prvním kole zadávacího řízení“, podnik            

po pečlivém výběru určitému procentu žadatelů zašle výzvu k podání nabídky                      

a s nejlepšími navrhovateli poté uzavře smlouvu na další období. Tendr probíhá v souladu 

s obsahem tzv. Dřevěné knihy vypracované Ministerstvem zemědělství ČR. Ta usiluje       

o to, aby těžba ve státních lesích byla dlouhodobá. Vítězové tendrů budou zajišťovat 

pěstební práce, těžbu dřeva a jeho následný prodej. Sníží se tak tlak lobbistů a nastane větší 

stabilita. Odpůrci ale oponují, že malé firmy mají problém se k zakázkám dostat. 

Ekologové také tvrdí, že velké podniky budou mít tendence ve svěřené správě lesy 

drancovat, aby dosáhly co největšího zisku.  

Dne 25. října 2011 vydal Antimonopolní úřad předběžné opatření a pozastavil tendr 

Lesů České republiky na práce v lesích po roce 2012. Je tak pozastaveno i uzavírání smluv 

mezi vítězi tendru a Lesy ČR. Úřad prozatím neupřesnil, v čem spočívají pochybnosti          

o správnosti postupu zadavatele, na základě kterých vydal své rozhodnutí. Jednou 

z možných příčin může být textace smlouvy s vítězi tendru. Ta je dle Sdružení podnikatelů 

v lesním hospodářství pro smluvní strany Lesů ČR velmi nevýhodná, v některých 

případech se jedná dokonce i o zneužití dominantního postavení ze strany státního 

podniku.  

Často také bývá kritizováno hospodaření Lesů ČR. Dle jeho nevýhodnému 

nastavení přichází stát ročně o několik miliard korun. Již v roce 2004 Český kontrolní úřad 

uvedl, že na územích, kde byl tento model aplikován, došlo k velkým ztrátám pro český 

stát. Nyní je model používán pro většinu území lesů České republiky.  
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V současné době je těžké posoudit, zda u Dřevěné knihy převáží kladné nebo 

negativní dopady. Je ale možné tvrdit, že pomůže zvýšit konkurenci na trhu se dřevem        

a přiměje podniky k maximální výtěžnosti dřeva. To se totiž stane pro mnohé vzácnější      

a hůře dostupnější surovinou. Dřevozpracujícím podnikům Kniha usnadní plánování 

strategií a budoucnosti, jelikož výhrou tendru získají jisté dodávky dřeva na několik let 

dopředu.  

Na druhé straně ale stojí názor zástupce z podniku Less and Forest, kteří zvítězili 

v ročním tendru na těžbu dřeva. Ten tvrdí, že hlavním úskalím jsou nabízené podmínky 

Lesů ČR, které firmy musí splnit, aby zakázku získaly. I když mají přístup k dostatečnému 

objemu dřeva, hrozí jim, že ve finále prodělají. Je to způsobeno nepříznivým poměrem 

mezi cenou, kterou musí Lesům ČR zaplatit, a cenou, kterou na trhu za nabízené dřevo 

dostanou. Pokud se k uvedenému komentáři připočítá fakt, že z roční těžby okolo 15,5 mil. 

m
3 

surového dřeva jde 6 mil. m
3 

na export, je zcela evidentní, že v České republice vzniká 

tlak na redukci počtu českých pil.  

 

4.2.2 Export dřeva 

Dřevozpracující odvětví se řadí mezi exportně úspěšná odvětví zpracovatelského 

průmyslu. Ceny dřeva v posledním čtvrtletí roku 2011 výrazně vzrostly. Za tímto nárůstem 

stojí především rostoucí export dřeva do zahraničí, díky kterému jsou i domácí 

zpracovatelé nuceni si připlatit. Většina exportu míří do Rakouska a Německa. Predikci 

následného vývoje je velmi těžké určit. Očekává se ale, že cena nadále poroste, především 

v důsledku státního tendru, budou-li nadále zachovány stejné podmínky jeho průběhu. 

Na stránkách CzechTimberu se navíc objevila anketa, která se návštěvníků ptala, zda 

„je export dříví výhodnější než jeho zpracování“? Výsledek není nikterak jednoznačný. 

52% tázaných odpovědělo ANO a naproti tomu celých 48% odpovědělo NE. Dotazníkové 

šetření zrcadlí situaci na trhu, kde je poměr čistě exportních podniků a dřevozpracujících 

podniků relativně vyrovnaný. V České republice nejspíše stále přetrvává síla dřevařské 

tradice a určitý odpor k vývozu oblíbené suroviny. Řada Čechů totiž na export neustále 

pohlíží, jako na „drancování“ našich lesů cizinci
44

.  
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4.3 Vyhodnocení situace v dřevozpracujícím odvětví 

Dřevozpracující odvětví se řadí mezi tradiční oblasti výroby v České republice. Je to 

dáno především vysokou zalesněností státu. Dlouhodobý vývoj v uvedeném odvětví není 

nikterak příznivý. Tržby zaznamenávají značný meziroční pokles. Konkrétně v odvětví 

„Zpracování dřeva kromě nábytku“, kam se řadí i Dřevovýroba Štůsek, byl meziroční 

pokles tržeb o 280 356 tis. Kč, z 2 421 773 tis. Kč v roce 2009 na 2 141 417 tis. Kč v roce 

2010
45

. Především díky doznívajícím dopadům hospodářské krize zaznamenala 

v uvedeném období pokles většina odvětví. Málokteré ale objemem dosáhly uvedené 

částky. Obdobný je i vývoj zaměstnanosti. S postupným snížením množství zaměstnaných 

lidí v dřevozpracujícím odvětví se počítá i nadále. V grafu č. 4.1 je dokonce predikován 

pokles až do roku 2020. Z části je to způsobeno věkovou skladbou pracujících. Dle grafu   

č. 4.2 je nejvíce zastoupena skupina lidí ve věku 30 – 39 let, ale významně narůstá objem 

lidí starších 50 let. Likvidaci pro hodně malých podniků znamená i Tendr na těžbu dřeva 

provozovaný podnikem Lesy ČR. Nároky na získání Tendru jsou příliš vysoké a řada 

malých firem není schopna je splnit. Zavírají se jim tak dveře k velkému procentu z roční 

těžby v ČR. 

 Jaké jsou největší problémy odvětví a jaká jsou možná řešení? Pařík
46

 z České 

technologické platformy lesního hospodářství jich v souvislosti s konáním veletrhu 

WOOD-TEC v říjnu 2011 uvedl hned několik. Kriticky hodnotil především úroveň 

oborového výzkumu a vývoje, stagnaci vývoje u malých a středních podniků a především 

skrovný transfer technologií. Poukázal rovněž na fakt, že podpor podnikání využívají 

pouze velké podniky. Malým a středním podnikům rovněž doporučil více se věnovat 

marketingu. Řešení vidí především v čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie. 

V souvislosti s čerpáním prostředků by se měl zlepšit i zájem jednotlivých podniků              

o spolupráci na inovacích a strategických výzkumech. EU v rámci podpory 

konkurenceschopnosti Evropy poskytuje pro financování výzkumu a vývoje peníze. 

Aktuálně pro období let 2007 až 2013 činí podpora 54,6 miliard eur. Dřevozpracující 

podniky mohou využít Operačních programů Start, Záruka, Rozvoj, Spolupráce-klastry      

a Inovace. Na podporu výzkumu a vývoje je rovněž zaměřen program TIP, z něhož            

je pro financování odvětví na bázi dřeva vyčleněno 95,576 mil. Kč
39

.  
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4.4 Profil společnosti Dřevovýroba Zdeněk Štůsek 

Praktická část práce je zpracována v dřevozpracujícím podniku orientovaném           

na výrobu dřevěných násad do nářadí. Firma se nazývá Zdeněk Štůsek – Dřevovýroba
47

      

a bude blíže specifikována v následujících podkapitolách. Veškeré firemní údaje, jako jsou 

účetní výkazy, auditorské zprávy aj. uvedené buď přímo v práci, nebo v přílohách práce, 

byly čerpány z internetového portálu Justice
48

. 

 

4.4.1 Základní údaje 

 Název společnosti:  Zdeněk Štůsek – Dřevovýroba. 

 Sídlo:    Valašská Bystřice č. 539, PSČ 75627. 

 Právní forma:  fyzická osoba. 

 Den zápisu do OR:  2. ledna 1992. 

 Předmět podnikání:  drobné dřevařské výrobky, 

obchodní činnost, 

kovoobrábění. 

 

Podnik Zdeněk Štůsek – Dřevovýroba byl založen v roce 1991, sídlo má ve Valašské 

Bystřici a je zapsán v obchodním rejstříku. Předmětem činnosti je výroba a prodej 

dřevěných násad ručního nářadí. Aktuálně má okolo 90 zaměstnanců, řadí se tudíž mezi 

středně veliké společnosti. Dřevovýroba své výrobky dodává nejen českým odběratelům, 

ale i do ostatních států EU.  

Podnik vlastní pobočku STUCO PRAHA spol. s r. o., řízenou Ing. Jaromírem 

Štůskem, usnadňující bližší styk se zákazníky v Čechách a Německu.  Dne 14. 12. 2010 
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byla založena dceřiná společnost Štůsek – DVB s.r.o., do které Dřevovýroba vložila část 

svého majetku za cenu stanovenou znalcem
49

. 

 

4.4.2 Základní ekonomická analýza 

Podnik nečerpá žádné dlouhodobé úvěry ani dotace. Strategií podniku                      

je samofinancování veškerých aktivit neboli veškerý zisk investovat zpět do podnikání         

a nevytvářet žádné dluhy. Firma vlastní dlouhodobý majetek v hodnotě 15 mil. Kč. Z toho 

nejvyšší celkovou hodnotu mají budovy, následně samostatné movité věci (především 

strojní vybavení a dopravní prostředky) a jako poslední pozemky. Neinvestuje do žádných 

akcií, pouze umístila část finančních prostředků do podílového fondu. Rovněž podnik 

nevytváří žádné rezervy v účetnictví ani neinvestuje do vědy či výzkumu. 

Tržby z hlavní činnosti se pohybují okolo 70 až 80 mil. Kč a sledují za tři oblasti. 

Největší tvoří tržby za vlastní výrobky (zhruba 85 % z celkových tržeb), další jsou tržby    

za zboží (12 %) a nejmenší část tvoří tržby za služby (3 %). Zboží v podniku představuje 

nakupovaný sortiment za účelem dalšího prodeje (např. vědra, popelnice apod.) nebo 

kovové části nářadí, které se v podniku kompletují, a poté se prodává již osazené nářadí. 

Poměr výnosů z hlavní činnosti za tuzemsko a ze zahraničí je 1:1, kdy výnosy z jedné 

oblasti činí zhruba 30 až 40 mil. Kč. Celkové náklady oscilují 50 mil. Kč a jejich struktura 

je následující. Největší položkou jsou náklady na materiál činící 45 % veškerých nákladů, 

druhé jsou mzdové náklady s 30 % zastoupením, třetí jsou náklady na zboží s 17 %            

a poslední jsou náklady na služby s 8 %. Podnik nikdy nevykázal na konci účetního období 

ztrátu. Za poslední tři roky činily zisky 2 až 3 mil. Kč. Byly výrazně nižší oproti ziskům 

dosahovaných před rokem 2008, vlivem působení celosvětové hospodářské krize                 

a výkyvům měnových kurzů.  

 

Posouzení vývoje výsledku hospodaření v letech 2006 až 2010 

Dřevovýroba je podnik ziskový, což znamená, že byla založena za účelem 

dosahování zisku. Vedení podniku proto každoročně na konci účetního období zajímá 

vývoj stávajícího hospodářského výsledku oproti letům minulým. Firma nikdy nevykázala 

na konci účetního období ztrátu. Vývoj výsledku hospodaření za sledované období             
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je znázorněn v grafu č. 4.4. V grafu je patrný postupný vliv celosvětové ekonomické krize   

na hospodaření podniku. V letech 2006 a 2007 zisk osciloval 5 milionů, což byly normální 

hodnoty. V roce 2008, kdy americká hypoteční krize přerostla ve světovou finanční krizi, 

zaznamenala i Dřevovýroba rapidní pokles. Z „běžných“ 5 mil. Kč se meziročně snížil      

až na 3 mil. Kč. Prozatím nejkritičtější dopad ekonomické situace byl zaznamenám v roce 

2009, kdy zisk klesl na rekordních 2,2 mil. Kč. Dřevěné násady do nářadí neuspokojují 

fyziologicky nutné potřeby. Po vypuknutí hospodářské krize tak patřily mezi produkty,       

po nichž poptávka jako první a relativně rapidně začala klesat. Odběratelé nejenže 

postupně zmenšovali své objednávky, ale také mnohem více vyvíjeli tlak na kvalitu.        

Až v roce 2010 se podařilo odrazit „ode dna“ a znovu dosáhnout růstu hospodářského 

výsledku, který se zhruba dostal na úroveň roku 2008. Rozhodně to ještě není běžná 

úroveň zisku dosahovaná před krizí, ale podaří-li se růst nadále udržet, je to dobrý začátek.  

 

Graf č. 4.4   Vývoj hospodářského výsledku v letech 2006 až 2010 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočet na základě účetních výkazů fy Zdeněk Štůsek – Dřevovýroba 

 

4.4.3 Inovační a obchodní aktivity 

Pro možnost vstupu na německé, ale i další evropské trhy, musela Dřevovýroba 

v minulosti provést řadu kroků. Zapojila se například do certifikačního řetězce FSC Pure. 
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FSC je zkratka pro „Forest Stewardship Council“
50

, symbolizující mezinárodní, 

nezávislou, nevládní, neziskovou organizaci, která byla založena v roce 1993 v Torontu. 

Stěžejní myšlenkou certifikace FSC je poskytnout zákazníkovi záruku, že dřevo, z něhož   

je předmět vyroben, pochází z lesa obhospodařovaným šetrným způsobem s ohledem        

na principy trvalé udržitelnosti. Zpravidla se certifikují celé spotřebitelské řetězce, aby      

se zaručilo, že konečný výrobek byl vyprodukován ze dřeva s jasným původem a z šetrně 

obhospodařovaných lesů. Na jaře roku 2004 byl proveden průzkum, který uvedl, že nejvíce 

FSC výrobky nabízely řetězce OBI, Hornbach a Bauhaus. Cena takto označených výrobků 

ale většinou není nijak vyšší oproti výrobkům z nejasných zdrojů.  

Od německých zákazníků je rovněž vyžadováno dodržování norem používaných 

německým institutem DIN. Bez shody s těmito standardy by dřevěné násady byly              

na zahraničních trzích prakticky neprodejné. 

V roce 2009 se pan Zdeněk Štůsek účastnil republikové soutěže o Živnostníka roku 

pořádanou Hospodářskými novinami. Účast, následné zvolení Živnostníkem roku 

Zlínského kraje a postup do celostátního kola soutěže posloužilo jako výborná součást 

public relations podniku. Zároveň se jistě jednalo o příjemnou odměnu za mnohaleté úsilí 

vynaložené nejen panem Zdeňkem Štůskem, ale i celou jeho zbývající rodinou. Podnik 

porotu nejvíce zaujal schopností inovovat i v natolik specifické výrobě, jakou je výroba 

dřevěných násad, a také způsobilostí proniknout na trhy Evropské unie. Porotci vysoce 

cenili i kladný vztah k přírodě a pokračování v řemeslu, které je pro lesnaté Valašsko 

vysoce příhodné.  

 

4.4.4 Struktura dřeva využívána k výrobě dřevěných násad 

Pro porovnání s těžbou listnatého dřeva v odvětví, znázorněném v grafu č. 4.3            

v podkapitole 4.2, je sestrojen graf č. 4.5, který zobrazuje skladbu dřevu využívanou          

k výrobní činnosti. Podnik vyrábí zásadně jen z listnatého dřeva, kdy největší část tvoří 

jasan. Vyžaduje ho většina obchodních partnerů, a to zejména pro jeho světlý odstín            

a krásnou kresbu dřeva. Na dalším místě je buk. Bukové násady se zpravidla neexportují, 

odebírají je pouze čeští odběratelé. Ostatní listnaté dřevo tvoří lípa, akát a javor ve vysoce 
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proměnlivém poměru. Tyto druhy dřeva se totiž používají pouze na doplňující část 

sortimentu (smetákové hůlky, zuby do hrábí apod.).  

 

Graf č. 4.5   Skladba zpracovaného dřeva ve sledovaném podniku 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočet na základě interních materiálů fy Dřevovýroba – Zdeněk Štůsek 

 

4.4.5 Organizační struktura podniku 

Vymezení organizační struktury v podniku je velmi důležité. Posiluje se tak určitá 

soudržnost osob tvořících organizaci. Nejenže jsou jednoznačně vytyčeny vztahy 

nadřízenosti a podřízenosti, ale rovněž se s její pomocí lépe specifikují práva a povinnosti 

jednotlivých členů. Navíc, stanovením skupinových cílů pro jednotlivé větve struktury       

je posíleno plnění podnikových cílů. Organizační struktura sledovaného podniku                

je znázorněna v obrázku č. 4.7 a odráží fakt, že se jedná o rodinný podnik. V řídících 

funkcích jsou zastoupeni jednotliví členové rodiny, v čele s majitelem panem Zdeňkem 

Štůskem. Mezi jednotlivými funkcemi v podniku nejsou žádné bariéry, jednotliví členové 

spolu úzce spolupracují a v nutných situacích jsou schopni i vzájemného zastoupení. 

Z důvodu udržení nízké míry administrativních nákladů nejsou v podniku zaměstnány 

sekretářky, asistentky apod., každý člen vedení zvládá tyto úkony zpracovávat sám za sebe.  
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Obrázek č. 4.7   Organizační struktura firmy Dřevovýroba – Zdeněk Štůsek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní sestavení na základě interních materiálů fy Dřevovýroba – Zdeněk Štůsek 

 

 

Vývoj průměrného počtu zaměstnanců 

 Vedle organizační struktury je v podniku velice sledovaný vývoj počtu 

zaměstnanců. V letech 2006 až 2009 byl počet zaměstnanců relativně stabilní, průměrný 

počet 77 lidí, až v posledním sledovaném roce 2010 vzrostl jejich průměrný počet na 90. 

Bylo to způsobeno zvýšenou poptávkou po výrobcích a nutností zkrátit dobu vyhotovení 

objednávky. Navýšení počtu se tak týkalo všech oblastí činnosti podniku, od pořezu dřeva 

na kátru, až po přijetí nového řidiče z důvodu nutnosti častějšího rozvozu zboží po České 

republice. To si totiž podnik zajišťuje vlastními nákladními automobily. Až do zahraničí 

jsou najímány kamiony přepravců.  
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4.4.6 Zhodnocení vývoje v roce 2010 

Hospodářský výsledek oproti roku 2009 vzrostl o 1 246 tis. Kč. Růst výsledku 

hospodaření byl zapříčiněný především investicemi do strojního vybavení, doprovázenými 

oslabením hospodářské krize. Rostoucího trendu dosáhly veškeré položky výnosů, naopak 

se podařilo výrazně snížit zásoby rozpracované výroby. Celkově se v roce 2010 

investovaly finanční prostředky ve výši 2,5 mil. Kč. Mezi dominantní investice patří nákup 

nového filtračního zařízení, k odsávání pilin a prachu z dílen. Rozšířilo se i strojní zázemí 

podniku nákupem paletovače, hůlkovačky nebo ovinovacího zařízení. Pořídily se i osobní 

automobily. Za investici je rovněž nutné považovat hodnotu vkladu do společnosti Štůsek 

– DVB, s.r.o. Investice jsou nutné z hlediska neustálého tlaku zákazníků na zvyšování 

kvality produkce. Podnik hledá možnosti jak vyrábět efektivněji a rychleji, aby byl 

schopný konkurovat a udržel si odběratele. Na druhé straně musí vzniklé náklady 

kalkulovat s očekávanou marží a zjišťovat možnou cenu výsledné produkce. Vedle 

vysokých nároků na kvalitu produkce je neopomenutelný rovněž tlak na cenu výroby. 

Konkurující podniky se totiž snaží nabídnout co nejnižší cenu, často tak dokonce dochází 

k cenovým válkám, při kterých se cena může dostat až na kritickou úroveň přežití slabších 

subjektů v odvětví.  

Dřevovýroba je proexportně založenou firmou. Znamená to, že na její vývoj              

a stabilitu má značný vliv vývoj kurzu EUR, ale i třeba dopad hospodářské krize 

v cílových destinacích exportu. Při svém strategickém rozhodování tak musí pracovat 

s údaji o České republice, ale i o daných zemí EU. V roce 2010 nebyly zaznamenány žádné 

větší otřesy, jelikož se firmě dařilo relativně správně predikovat vývoj. Do budoucna chce 

podnik nadále udržet vysokou kvalitu svých výrobků a usilovat o neustálé zefektivňování 

procesu výroby. Velkou pomocí v této oblasti by jistě bylo plánované zavedení systému 

řízení kontroly jakosti v systému ISO 9001. Od přijetí norem řady ISO si podnik slibuje 

rozšíření exportních příležitostí a posílení důvěry svých odběratelů. Věří, že se pomocí 

certifikace stabilizuje dosahovaná jakost produkce, zvýší se bezpečnost a zdokonalí           

se dokumentace v podniku
51

.  

  

                                                      
51

 Interní materiály podniku Zdeněk Štůsek – Dřevovýroba. 
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5 Aplikace a vyhodnocení metod v podniku 

V páté kapitole budou zpracovány veškeré vybrané metody k hodnocení 

konkurenceschopnosti na podnik Zdeněk Štůsek – Dřevovýroba. Nejdříve bude věnována 

pozornost kvantitativnímu vyhodnocení situace v podniku. Budou využity standardní 

nástroje finanční analýzy, doplněné o bankrotní a bonitní model. Na základě získaných 

výsledků bude možné posoudit, zda je podnik konkurenceschopný, bude-li se vycházet 

z předpokladu, že konkurenceschopnost se promítá do finanční úspěšnosti podniku. 

Následně bude věnována pozornost faktorům, které se podílejí na utváření podnikové 

situace. Jsou jimi především situace politická, ekonomická, v odvětví, úroveň konkurence, síla 

dodavatelů, preference zákazníků a další.  Tyto aspekty je rovněž nutné sledovat                        

a vyhodnocovat, chce-li podniky být úspěšný a konkurenceschopný. Budou aplikovány 

nejčastěji používané kvalitativní metody, jimiž jsou Porterova analýza konkurenčních sil, 

Scoring mapa konkurenčních výhod a SWOT analýza. 

Na závěr kapitoly budou dílčí výsledky obou přístupů společně vyhodnoceny a bude 

posouzeno, zda podnik Zdeněk Štůsek – Dřevovýroba lze označit za konkurenceschopný. 

V případě že se některé oblasti zobrazí jako kritické, bude jejich situace dále analyzována   

a vyvodí se doporučující opatření pro budoucí rozhodování. 

Bližší rozbor rozvahy podniku je uveden jako první příloha. Je v něm podrobněji 

analyzován vývoj aktiv a pasiv ve sledovaném období. Veškerá data uvedená v rozboru       

i finanční analýze jsou čerpána z účetních výkazů z let 2006 až 2010, dostupných 

z internetového portálu Justice
52

. V době zpracování práce totiž nebyla data za rok 2011 

ještě k dispozici.  

 

5.1 Finanční analýza 

Na základě účetních výkazů společnosti Zdeněk Štůsek – Dřevovýroba z let 2006    

až 2010 bude v následujících podkapitolách propočten zjednodušená finanční analýza. 

Zjednodušená proto, jelikož řadu ukazatelů nelze na vybraný podnik aplikovat. Například 

                                                      
52

 OBCHODNÍ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN. MSp ČR [online]. c2012, [cit. 2012-02-21]. Dostupné z: 

<http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=sbirka&sysinf.@strana=documentList&vypisList

in.@cEkSub=255952&sysinf.klic=24b3c615196ede89c75ae833cf517d72&sysinf.spis.@oddil=A&sysinf.spi

s.@vlozka=3635&sysinf.spis.@soud=Krajsk%FDm%20soudem%20v%20Ostrav%EC&sysinf.platnost=21.0

2.2012 >. 
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není možné využít ukazatelů kapitálového trhu, jelikož podnik nevlastní žádné akcie           

a ani na kapitálovém trhu neobchoduje.  

Jednotlivé ukazatele budou prezentovány dle příslušnosti k jednotlivým skupinám 

finanční analýzy a jejich vývoj a výsledné hodnoty budou vždy slovně, popřípadě                 

i graficky, vyhodnoceny.  

 

5.1.1 Čistý pracovní kapitál 

V tabulce č. 5.3 je znázorněn vývoj čistého pracovního kapitálu společnosti 

v jednotlivých letech. V celém sledovaném období vychází ukazatel kladně, což znamená, 

že krátkodobé závazky jsou nižší než oběžný majetek. Krátkodobý majetek je zároveň         

i zdrojem pro splácení krátkodobých závazků. Tuto situaci nazýváme „finanční polštář“      

a signalizuje likvidnost podniku. Opačným případem by byla situace, kdy by podnik 

dosahoval přebytku krátkodobého cizího kapitálu nad objemem oběžného majetku. 

V tomto případě se mluví o „nekrytém dluhu“ a znamená pro firmu krajně nežádoucí stav.  

Vlivem velkého objemu krátkodobého finančního majetku vychází ukazatel čistého 

pracovního kapitálu relativně vysoký. Podnik tak disponuje velkým přebytkem 

krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými zdroji.  

 

Tabulka č. 5.3   Vývoj čistého pracovního kapitálu 

 

Ukazatel 
Sledované období 

2006 2007 2008 2009 2010 

Čistý pracovní kapitál (v tis. Kč) 40 330 47 095 46 924 49 294 48 760 

 

Zdroj: Vlastní výpočet na základě účetních výkazů fy Zdeněk Štůsek – Dřevovýroba 

 

5.1.2 Ukazatelé zadluženosti 

Jak je z tabulky č. 5.4 zjevné, cizí zdroje tvoří velice malou část pasiv. Podnik nemá 

žádné dlouhodobé závazky a nevyužívá možnosti financování prostřednictvím bankovních 



62 

 

úvěrů. Z tohoto důvodu vychází ukazatel zadluženosti v průměru nižší než 10%, což 

signalizuje nízkou úroveň zadlužení. Jak již bylo uvedeno výše, podnik od svého počátku 

prosazuje strategii nulových dluhů. Veškeré své aktivity se snaží financovat z vlastních 

zdrojů.  

 

Tabulka č. 5.4   Ukazatelé zadluženosti v letech 2006 až 2010 

 

Ukazatelé zadluženosti 
Sledované období 

2006 2007 2008 2009 2010 

Celková zadluženost (v %) 7,76 10,63 7,67 4,88 6,85 

Kvóta vlastního kapitálu (v %) 92,24 89,37 92,33 95,12 93,15 

Zadluženost vlastního kapitálu (v %) 8,4 12,00 8,3 5,1 7,4 

Krytí dlouhodobého majetku 
dlouhodobými zdroji 3,04 3,55 4,03 4,22 4,31 

 

Zdroj: Vlastní výpočet na základě účetních výkazů fy Zdeněk Štůsek – Dřevovýroba 

 

Nízké hodnoty vychází i u zadluženosti vlastního kapitálu. Tento ukazatel 

zobrazuje, jakou část z jedné koruny vlastních zdrojů je možné použít na uhrazení 

veškerých dluhů. Například v roce 2010 je možné říci, že postačí sedm a půl haléře z jedné 

koruny vlastního kapitálu, aby byly uhrazeny veškeré dluhy podniku. Z výsledku vyplývá, 

že podnik je velice konzervativní ve financování svých aktivit. Dokazuje to i poslední 

ukazatel, a to krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji. Z pohledu tohoto 

ukazatele je podnik silně překapitalizován, jelikož dlouhodobými zdroji financuje velkou 

část krátkodobého majetku. Hodnota ukazatele vychází třikrát větší, než hodnota zlatého 

pravidla financování
53

. Podnik je sice finančně stabilní, ale jeho strategie je dražší. 

Dlouhodobé zdroje jsou totiž pro podnik mnohem finančně náročnější než krátkodobé.  

 

 Pro lepší přehlednost jsou hodnoty celkové zadluženosti ještě zachyceny v grafu     

č. 5.6. Ukazatel ve sledovaném období dosáhl maxima v roce 2007, kdy hodnota přesáhla 

hranici 10 %. Následně po dva roky rapidně klesala, až na hodnotu 4,88% v roce 2009. 

                                                      
53

 KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza, str. 87.  
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Vzhledem k velikosti podniku a objemu jeho výrobní činnosti to byla úroveň neskutečně 

nízká. Dala by se ale vysvětlit nejistotou doby vlivem ekonomické krize, kdy žádný podnik 

příliš neriskoval nárůst zadlužení a snažil se spíše i dosavadní úroveň ještě snížit.  

V posledním sledovaném roce „tíha“ krize lehce ustala, proto také zadluženost mírně 

porostla. V následujících letech se očekává další mírný nárůst, ale nijak prudký. Rozhodně 

se neočekává překročení hranice 10 %, ačkoliv by o podniku z hlediska „zlatého pravidla 

financování“ prospělo. 

 

Graf č. 5.6   Vývoj zadluženosti společnosti Zdeněk Štůsek – Dřevovýroba v letech 

2006 až 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočet na základě účetních výkazů fy Zdeněk Štůsek – Dřevovýroba 

 

5.1.3 Ukazatelé rentability 

Skupina těchto ukazatelů vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku využitím 

investovaného kapitálu. Pro manažery a vlastníky ziskově orientovaného podniku se jedná 

o jedny z nejsledovanějších ukazatelů. K jednoduché orientaci o situaci v podniku může 

posloužit i tabulka č. 5.5, v níž jsou vyčísleny hodnoty nejzákladnějších ukazatelů 

rentability. 
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Tabulka č. 5.5  Ukazatelé rentability ve sledovaném období 

 

Ukazatelé rentability (v %) 
Sledované období 

2006 2007 2008 2009 2010 

Rentabilita tržeb - ROS  8,79 8,13 6,01 3,82 4,64 

Rentabilita celkového kapitálu - ROA      13,43 10,45 6,26 3,82 5,56 

Rentabilita vlastního kapitálu - ROE        9,94 8,15 5,84 3,49 5,14 

Rentabilita dlouhodobě investovaného 
kapitálu - ROCE  9,98 8,19 5,88 3,48 5,04 

 

Zdroj: Vlastní výpočet na základě účetních výkazů fy Zdeněk Štůsek – Dřevovýroba 

  

Prvním ukazatelem je rentabilita tržeb, vyjadřující ziskovou marži sloužící 

k hodnocení úspěšnosti podnikání. V Dřevovýrobě její hodnota v prvních čtyřech letech 

postupně klesala, až v posledním roce byl konečně zaznamenán lehký nárůst. Zisková 

marže nepatrně povyrostla na výslednou hodnotu 4,64 %, což znamená, že z jedné koruny 

tržeb je ve výsledku necelých pět haléřů zisku.  

Dalšími ukazateli je rentabilita celkového a vlastního kapitálu. Porovnají-li             

se výsledné hodnoty za podnik s hodnotami dosaženými v odvětví, zjistí se, že v rentabilitě 

vlastního kapitálu je Dřevovýroba pod průměrem v odvětví a v rentabilitě celkového 

kapitálu je naopak vysoko nad průměry v odvětví. Například za rok 2010 je průměr 

odvětví pro rentabilitu vlastního kapitálu 8,65 %
54

, kdežto Dřevovýroba dosáhla úrovně 

pouze 5,14 %.  V roce 2010 byla dále průměrná rentabilita celkového kapitálu v odvětví 

1,74 %, ale výsledná ROA v podniku byla dokonce až 5,56 %. Z uvedeného vyplývá,       

že podniku příliš neprospívá absence cizích zdrojů. Vlivem působení tzv. finanční páky 

dochází k efektu, že nevyužitím cizího kapitálu v kapitálové struktuře podniku klesá 

rentabilita vlastního kapitálu. Platí to ovšem za předpokladu, že úroková míra je nižší     

než výnosnost aktiv.  

 Dle Valacha
55

 zajímá hodnota rentability dlouhodobě investovaného kapitálu 

především stávající a nové investory. Vyjadřuje totiž schopnost podniku odměnit               

je za jejich poskytnutí potřebných zdrojů podniku. V letech 2006 až 2008 byla hodnota 

                                                      
54

 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Analytické materiály a statistiky [online]. Publikováno 

26.5.2011 [cit. 2011-01-28]. Dostupné z: <http://www.mpo.cz/dokument89407.html >.  
55

 VALACH, Josef. Finanční řízení podniku. 1. vyd. Praha : Ekopress, 1997. 247 s. ISBN 809019916X. 

http://www.mpo.cz/dokument89407.html
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ROCE o něco málo vyšší než hodnota rentability vlastního kapitálu. Ale v posledních dvou 

sledovaných letech se jejich pořadí přehodilo. Vzhledem ke strategii podniku, mající za cíl 

nulové úvěry a dluhy, je to rozhodně pozitivní vývoj. Při výrazné převaze vlastních zdrojů 

při financování podnikatelských aktivit je každopádně výhodnější dosahovat vyšší 

rentability u vlastního kapitálu.  

 

Graf č. 5.7   Vývoj ukazatelů rentability v letech 2006 až 2010 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočet na základě účetních výkazů fy Zdeněk Štůsek – Dřevovýroba 

 

Vynesou-li se hodnoty rentability do grafu č. 5.7, je patrné, že kromě posledního 

roku sledovaného období měly hodnoty všech ukazatelů klesající tendenci. Nejnižších 

hodnot bylo dosaženo v roce 2009, po kterém začala rentabilita podniku opět nepatrně 

narůstat. Ve sledovaném období zaznamenala největší pokles rentabilita celkového 

kapitálu, a to o více než 9,5 %. I tak se ale podniku dařilo držet rentabilitu celkového 

kapitálu a vlastního kapitálu nad úrovní bezrizikové míry výnosu. Například v roce 2010 

byla bezriziková sazba 3,71 %
56

 a Dřevovýroba dosahovala rentability přes 5 %.             

Dle tohoto porovnání je hospodaření sledovaného podniku úspěšné, jelikož jeho ziskovost 

                                                      
56

 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Analytické materiály a statistiky [online]. Publikováno 

26.5.2011 [cit. 2011-01-28]. Dostupné z: <http://www.mpo.cz/dokument89407.html >. 
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je vyšší, než úroveň bezrizikové investice. Ta je nejčastěji reprezentována výnosností 

státních dluhopisů.   

 

5.1.4 Ukazatelé likvidity 

Všechny propočtené hodnoty ukazatelů platební schopnosti, uvedené v tabulce       

č. 5.6, několikrát překračují doporučené hodnoty. Je to dáno skutečností, že nadpoloviční 

většinu oběžných aktiv tvoří krátkodobý finanční majetek. Podnik disponuje s velkým 

objemem finančních prostředků na bankovním účtu, čímž si zajišťuje vysokou solventnost. 

Ukazatelé likvidity zjišťují, jak rychle je možné jednotlivé složky oběžných aktiv přeměnit 

na peníze. Jejich význam je ve sledovaném podniku velice malý, jelikož na první pohled   

je zřejmá vysoká likvidnost dané struktury oběžného majetku, a že s danou úrovní 

finančních prostředků je solventnost podniku zaručena.  

Vysoká solventnost podniku by se dala označit za určitý typ konkurenční výhody, 

obzvláště v současné době vysoce ovlivněné hospodářskou krizí. Řada podniků se dostává 

do finančních problémů a následně není schopna svým dodavatelům včas a řádně zaplatit. 

Každý dodavatel proto jistě rád dohodne kontrakt s firmou jako je Dřevovýroba, u které 

má zaručené, že se insolventnosti nemusí bát.  

 

Tabulka č. 5.6   Ukazatelé platební schopnosti 

 

Ukazatelé likvidity 
Sledované období 

2006 2007 2008 2009 2010 

Běžná likvidita 10,23 8,40 10,04 15,86 10,75 

Pohotová likvidita 7,71 5,42 5,60 8,82 7,30 

Okamžitá likvidita 6,23 4,59 4,04 6,83 6,08 

 

Zdroj: Vlastní výpočet na základě účetních výkazů fy Zdeněk Štůsek – Dřevovýroba 

 

 Vytvořením souhrnného grafu likvidity č. 5.8 se zobrazil pohled na vývoj všech tří 

stupňů likvidity za sledované období. Objem oběžných aktiv se ve sledovaném období 

příliš neměnil. Příčinou extremních hodnot likvidity v roce 2007 a 2009 byly proto změny 
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krátkodobých závazků. V roce 2007 narostly krátkodobé závazky do výše přes šest milionů 

korun, což srazilo například běžnou likviditu na hodnotu 8,4. Naopak v roce 2009              

se podařilo krátkodobé závazky snížit na úroveň tří milionů, díky čemuž mohla hodnota 

likvidity dosáhnout hodnoty 15,86.  

 Při porovnání podnikových hodnot s údaji za celé odvětví, je patrná naprostá 

výjimečnost ve strategii firmy. Všechny tři stupně likvidity v souhrnné statistice                

za dřevozpracující odvětví vycházely spíše těsně pod spodní hranicí doporučených hodnot. 

Hodnota běžné likvidity vychází 1,31, pohotová likvidita 0,91 a okamžitá 0,17
57

. Je proto 

zřejmé, že Dřevovýroba je se svou vysoce obezřetnou strategii v odvětví velice ojedinělá. 

Možná je tomu také proto, že ukazatele jsou zpravidla počítány z účetních výkazů. Ty jsou 

zpracovávány k poslednímu datu hospodářského roku, který se ve většině podniků kryje 

s rokem kalendářním. Prosinec je měsíc, kdy těžba dřeva kulminuje a dřevozpracující 

podniky nakupuji ve velkém z důvodu „předzásobení“ pro letní měsíce, kdy se nesmí těžit. 

Nedisponují tak v tomto období velkým objemem volných peněžních prostředků, mají      

je totiž v zásobách.  

 

Graf č. 5.8  Souhrnný graf likvidity 

 

 

Zdroj: Vlastní výpočet na základě účetních výkazů fy Zdeněk Štůsek – Dřevovýroba 

                                                      
57

 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Analytické materiály a statistiky [online]. Publikováno 

26.5.2011 [cit. 2011-01-28].  Dostupné z: <http://www.mpo.cz/dokument89407.html >. 

0,00 

4,00 

8,00 

12,00 

16,00 

20,00 

2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnoty  
likvidity 

Roky 

Běžná likvidita 

Pohotová likvidita 

Okamžitá likvidita 

http://www.mpo.cz/dokument89407.html


68 

 

5.1.5 Ukazatelé aktivity  

Všechny ukazatele aktivity jsou zpracovány do přehledné tabulky č. 5.7. Je z ní 

patrné, že obrat aktiv si po celé sledované období udržuje relativně podobnou hodnotu. 

Malou výjimkou byl rok 2009, kdy hodnota obrátky klesla na rekordní 0,87. Znamená to, 

že aktiva se „otočí“ za více než jeden rok, což dokazuje i ukazatel doby obratu celkových 

aktiv, který vychází 414,5 dní. Znamená to, že v průměru byla v roce 2009 doba od nákupu 

určitého aktiva po dobu jeho prodeje, či vyřazení, dlouhá jeden rok a 54,5 dne. 

V posledním roce, vlivem rapidního snížení zásob, se obrátka celkových aktiv dostala        

na hodnotu větší jedné, což lze označit za pozitivní vývoj.  

U obratu zásob byl v průběhu sledovaného období zaznamenáván nepříznivý vývoj. 

Hodnota ukazatele postupně klesala, až dosáhla prozatímního minima v roce 2009,              

a to 2,53. Pro podnik to znamenalo, že veškeré zásoby se „otočí“ pouze dva a půl krát          

do roka. Obdobně na tom byl i předcházející rok. Výsledky ale mohou být zkresleny, 

vlivem vytváření velkých zásob kulatiny v daných letech. Podnik totiž využil příznivých 

cen suroviny v důsledku příchodu ekonomické krize, a také vytvářel dostatečné zásoby 

z důvodu předzásobení. V předcházejících letech totiž nebyl schopen zajistit dostatek 

suroviny, především z důvodů přírodních kalamit. V roce 2010 se ale podařilo dobu obratu 

zásob snížit na 82 dní, což při časové náročnosti výroby lze považovat za uspokojující 

hodnotu.  

 

Tabulka č. 5.7   Ukazatelé aktivity 

 

Ukazatelé aktivity 
Sledované období 

2006 2007 2008 2009 2010 

Obrátka aktiv (počet obrátek za rok) 1,04 0,90 0,90 0,87 1,03 

Doba obratu celkových aktiv (ve dnech) 344,84 401,72 401,35 414,51 348,28 

Obrátka zásob (počet obrátek za rok) 6,08 3,37 2,64 2,53 4,37 

Doba obratu zásob (ve dnech) 59,23 106,71 136,44 142,53 82,30 

Doba obratu pohledávek (ve dnech) 34,56 29,51 48,00 40,22 29,29 

Doba obratu krátkodobých závazků     
(ve dnech) 23,45 35,72 30,77 20,24 23,85 

 

Zdroj: Vlastní výpočet na základě účetních výkazů fy Zdeněk Štůsek – Dřevovýroba 
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Dobu obratu pohledávek se v roce 2010 podařilo snížit na prozatímní minimum. 

Průměrný obrat je menší než jeden měsíc, což je v době stále existující ekonomické krize 

rozhodně dobrý výsledek. Porovná-li se ale s dobou obratu krátkodobých závazků, 

výsledné zjištění již natolik uspokojující není. Až na výjimku v roce 2007 podnik nesplňuje 

základní pravidlo solventnosti, podle kterého má být doba obratu pohledávek nižší než 

doba obratu závazků. Podnik se tak může dostat do krátkodobé platební neschopnosti, 

jelikož platí svým dodavatelům dřív, než přijme platby od svých odběratelů.  

 

5.1.6 Závěry finanční analýzy 

Společnost Zdeněk Štůsek – Dřevovýroba je z 90 % financována vlastním kapitálem. 

Ve sledovaném období nevyužila žádné úvěry, cizí zdroje jsou tvořeny pouze 

krátkodobými závazky. Základ podnikání totiž tvoří myšlenka majitele, že veškerý 

dosažený zisk je vracen zpět do podnikání, aby nevznikala nutnost čerpání úvěru. Prozatím 

se tuto strategii daří udržet, podnik využívá pouze leasingu a krátkodobých obchodních 

úvěrů. Struktura majetku koresponduje s obchodním zaměřením podniku, většinový podíl 

tvoří oběžná aktiva. Ta jsou nejvíce tvořena nikoliv zásobami, ale krátkodobým finančním 

majetkem. V roce 2010 tvořil dokonce 56 % podíl na celkových oběžných aktivech.  

Přílišné překapitalizování podniku, způsobené vysokým objemem vlastního kapitálu, 

obzvláště v podobě krátkodobého finančního majetku, se projevuje ve všech ukazatelích 

finanční analýzy. Vysokých hodnot, někdy až extrémních v porovnání s doporučenými 

nebo s hodnotami dosaženými jinými podniky v odvětví, dosahovala Dřevovýroba 

v čistém pracovním kapitálu, ukazatelích zadluženosti a likvidity. Hodnoty rentability 

vycházely relativně příznivě, jelikož se podařilo dosáhnout vyšší úrovně, než je výnos                   

z bezrizikové investice. Pouze hodnoty rentability vlastního kapitálu byly hluboce           

pod průměrem odvětví, což bylo opět zapříčiněno absencí přijatelné míry cizích zdrojů.  

Do budoucnosti by podnik měl zvážit mírné navýšení objemu cizího kapitálu.             

I nepatrný nárůst přinese určité „odlehčení“ finanční situace, jelikož současná strategie      

je příliš drahá. Cizí zdroje přináší především výhodu v podobě odpočitatelnosti úrokového 

zatížení od základu daně z příjmu, čímž se v konečném důsledku snižují efektivní náklady 

cizího kapitálu a podniku se zvyšuje rentabilita
58

. Dosažením optimální kapitálové 

                                                      
58

 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, str. 29. 
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struktury, vhodného poměru vlastního a cizího kapitálu, tak bude sledovaný podnik 

mnohem rentabilnější a efektivnější. 

  

5.2 Altmanovo Z-skóre 

K výpočtu je použit tvar Altmanovy vícerozměrné diskriminační funkce využívaný    

i v České republice, který je rovněž vhodný pro danou formu podnikání. Z propočtů 

v tabulce č. 5.8 je patrné, že podniku v žádném ze sledovaných let bankrot rozhodně 

nehrozil. Hodnoty Z-skóre vysoce přesahují stanovenou hranici 2,99, tudíž podnik            

lze označit za prosperující a riziko bankrotu je v brzké době mizivé.   

Druhý ukazatel (x2) vychází ve všech letech nulový, jelikož nerozdělený zisk, 

dosazovaný do čitatele, je ve všech letech roven nule. Podnik investuje veškerý dosažený 

zisk zpět do podnikání, tudíž neponechává žádnou část nerozdělenou do dalšího účetního 

období.  

 

Tabulka č. 5.8   Propočet Altmanova Z-skóre v letech 2006 až 2010 

 

Proměnné 
veličiny 

Sledované období 

2006 2007 2008 2009 2010 

x1 0,63 0,66 0,69 0,73 0,67 

x2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

x3 0,13 0,11 0,06 0,04 0,06 

x4 11,88 8,41 12,05 19,48 13,60 

x5 1,04 0,90 0,90 0,87 1,03 

Z-skóre 6,88 5,25 6,64 9,70 7,41 

 

Zdroj: Vlastní výpočet na základě účetních výkazů fy Zdeněk Štůsek – Dřevovýroba 

 

Největších hodnot dosahovala čtvrtá proměnná veličina (x4), vyjadřující poměr    

mezi vlastním kapitálem a celkovým dluhem. V hodnotách ukazatele se opět projevuje 

nízká míra zadlužení podniku. Úroveň cizího kapitálu tvoří necelých 10 % veškerých 

pasiv. Je to dáno přístupem majitele podniku, který odmítá čerpání jakýkoliv úvěrů             
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a dlouhodobých finančních výpomocí. Z forem cizího financování využívá pouze leasingu 

či krátkodobých obchodních úvěrů u dodavatelů. 

 

5.3 Kralickův quicktest 

Hodnoty uvedeného bonitního modelu jsou v čase značně proměnlivé. Do výpočtu 

není zahrnut rok 2006, pro který jsem neměla k dispozici výkaz cash-flow. Podnik od roku 

2008 zaznamenává růst ukazatele celkové situace, až na výslednou hodnotu 3 v roce 2010, 

které dle autora dosahují pouze velmi dobré firmy. Z uvedeného vývoje lze usuzovat,       

že bonita podniku se v čase zlepšuje a věřitelům rozhodně žádné riziko nehrozí. Model 

hodnotí dvě oblasti podniku – finanční stabilitu (FS) a výnosovou situaci (VS). Z níže 

uvedené tabulky č. 5.9 vyplývá, že finanční situace podniku je velmi dobrá.  

 

Tabulka č. 5.9 

 

Kralickův quicktest 

 

Proměnné 
veličiny 

Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 

Hodnota 
ukazatele 

Body 
Hodnota 
ukazatele 

Body 
Hodnota 
ukazatele 

Body 
Hodnota 
ukazatele 

Body 

a 0,89 4 0,92 4 0,95 4 0,93 4 

b -4,44 4 7,49 2 -3,88 4 -2,19 4 

FS x 4 x 3 x 4 x 4 

c 0,11 2 0,06 1 0,04 1 0,06 1 

d 0,08 1 -0,04 0 0,09 2 0,15 3 

VS x 1,5 x 0,5 x 1,5 x 2 

Celková 
situace x 2,75 x 1,75 x 2,75 x 3 

 

Zdroj: Vlastní výpočet na základě účetních výkazů fy Zdeněk Štůsek – Dřevovýroba 

 

Ukazatele a, b ve všech letech dosáhly maximálního bodového ohodnocení. Pouze 

v roce 2008 byl ukazatele b ohodnocen pouze dvěma body. Příčinou byla nízká úroveň 
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peněžních prostředků a záporné provozní cash-flow. Naopak výnosová situace podniku 

není nikterak přívětivá. Rentabilita aktiv (ukazatel c) se bude v podniku zlepšovat jen 

těžce, jelikož k provozu je zapotřebí široké spektrum strojního vybavení a velké 

„předzásoby“ kulatiny na celý rok. Navíc drží relativně velký objem finančních prostředků 

na účtu. Podnik by musel dosahovat příliš vysokého zisku, aby poměr těchto veličin 

vycházel přívětivě.  

Také ukazatel d vyjadřující poměr mezi provozním cash-flow a tržbami dosáhl 

nízkého bodového ohodnocení. Tržby podniku jsou srovnatelné s tržbami průměrně 

dosahovanými v odvětví a jsou úměrné velikosti podniku. Podnik by se spíše měl zaměřit 

na provozní cash-flow. Měl by se snažit zlepšit poměr mezi příjmem a výdejem peněžních 

prostředků nebo optimalizovat úroveň zásob. Vhodné by bylo i snažit se o prodloužení 

splatnosti přijatých faktur a zkrácení doby pro úhrady odběratelů.  

 

5.4 Shrnutí  části orientované na finanční ukazatele 

 Po vyhodnocení finanční analýzy a aplikaci bankrotního i bonitního modelu            

je možné konstatovat, že finanční zdraví podniku je velmi dobré a rozhodně mu v brzké 

době nehrozí riziko bankrotu. Hodnoty bonitního i bankrotního modelu v roce 2010 vyšly 

v zónách označujících prosperující a finančně stabilní podnik. Tudíž je dílčí cíl, uvedený 

v úvodu práce, splněn a podnik lze označit za konkurenceschopný. Pokud má firma silnou 

ekonomickou základnu, může vynakládat úsilí a prostředky na zlepšování konkurenční 

pozice a čelit tak konkurenčním tlakům. Zajímají ji faktory, které mohou ovlivňovat její 

konkurenceschopnost a cesty, jak tyto faktory zlepšit. K tomu poslouží modely posuzující 

situaci i z jiného úhlu než finančního. Jsou jimi například Porterův model nebo SWOT 

analýza, vyhodnocující situaci v odvětví, u konkurence, zákazníků nebo uvnitř podniku. 

Z tohoto důvodu bude druhý díl praktické části věnován těmto metodám, aby byl pohled   

na podnikovou konkurenceschopnost celistvý. 

 Chce-li ale podnik i přes uspokojivé výsledky zlepšit svou finanční situaci, měl     

by věnovat pozornost následujícím skutečnostem. Firmě by prospělo navýšení cizích 

zdrojů alespoň na dvojnásobek současného stavu, tudíž minimálně 20 % z celkových pasiv 

místo současných 10 %. Dále by měl přehodnotit a optimalizovat objem zásob. 

Problematická je výše zásob materiálu, dřevařské kulatiny, jelikož se musí vytvářet 

v obdobích, kdy není vegetační klid a je povolena těžba. Dále je nutné počítat                      
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i s dostatečnou technickou zásobou, z důvodu potřebného vysušení dřeva na dohodnutou 

vlhkost výrobku. Nejvíce redukcí je proto možné udělat v zásobách nedokončené výroby    

a hotových výrobků. Vhodné by bylo rovněž optimalizovat obratový cyklus peněz. Neboli 

zkrátit počet dnů, kdy jsou zdroje podniku vázány v oběžných aktivech. Dosáhne se toho 

zkrácením doby obratu zásob a doby splatnosti pohledávek a naopak prodloužením doby 

úhrady závazků.  

 

5.5 Porterova analýza konkurenčních sil 

Výkonnost podniku, analyzovanou v předcházející části, ovlivňuje následujících pět 

konkurenčních sil, které mají i významný vliv na dosažený konečný zisk. Přitom úroveň 

dosaženého zisku slouží jako jedno z hlavních měřítek úspěšnosti podnikání. Proto           

by cílem každé konkurenční strategie firmy mělo být nalezení takového postavení 

v odvětví, kdy by mohl nejlépe čelit uvedeným konkurenčním silám, popřípadě jejich 

působení využít ve svůj prospěch.  

 

Konkurence v odvětví 

 Ačkoliv by se mohlo zdát, že výroba dřevěných násad je předmět podnikatelské 

činnosti velice ojedinělý, opak je pravdou. Řada podniků vyrábějících produkty ze dřeva 

rozšiřuje svou nabídku i o tento sortiment. Mezi podniky nabízející uvedený druh výrobků 

patří např. Zdeněk Zeman – výroba násad z Buhutína; DŘEVOSPOL – výroba násad, spol. 

s r.o. z Ujčova; Josef Vrbka ze Štěpánova nad Svratkou; VLAMARA, s.r.o. z České 

Kamenice. Poslední jmenovaný jako jeden z mála navíc nabízí na svých internetových 

stránkách možnost využití e-shopu. Díky zastoupení velkého počtu producentů násad není 

žádná z firem schopna více manipulovat cenovou hladinou, aby se jí podařilo dosáhnout 

monopolního postavení. Cena slouží jako hlavní marketingový nástroj. 

Za konkurenci, jíž je nutné věnovat pozornost a pravidelně aktualizovat informace 

o jejích „krocích“, považuje Dřevovýroba pouze tři firmy na trhu. Jsou jimi Dřevovýroba – 

Jozef Tracik, Výrobní družstvo Portáš a Hamerník s.r.o. V případě Portáše se jedná spíše    

o lokální konkurenci, jelikož oba podniky sídlí ve stejné vesnici. Družstvo vedle násad 

vyrábí dřevěná schodiště, či kovové palety, v současné době ale z části utlumuje výrobu.  
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Druhým českým konkurentem je společnost Hamerník, s.r.o. sídlící v Chotěboři. 

Konkuruje jak na českém, tak i na zahraničním trhu, jelikož v současné době exportuje     

60 % veškeré své produkce. Prozatím se jedná spíše o podnik menší, zaměstnávající 

momentálně něco přes 30 zaměstnanců. Jestliže by se rozhodl pro navýšení kapacit             

a rozšíření produkce, stal by se pro Dřevovýrobu Zdeněk Štůsek konkurentem mnohem 

nebezpečnějším. 

Posledním z významných konkurentů je Dřevovýroba – Jozef Tracik se sídlem 

v Belej nad Cirochou. Provozuje velkoobchod a zakázkovou výrobu dřevěných násad         

a dalších produktů ze dřeva. Většinu své produkce realizují z bukového dřeva. Svým 

provozem je nejvíce podobný Dřevovýrobě Štůsek. Kulatinu si sám pořezává, zajišťuje 

veškeré činnosti výroby a komplementace násad, hotovou produkci označuje EAN kódy     

a dle potřeby uspokojuje objednávky vlastní dopravou.  

Z uvedeného vyplývá, že největším konkurentem je Dřevovýroba – Jozef Tracik, 

jelikož svou nabídkou a provozem se nejvíce analyzovanému podniku podobá. Rovněž      

se jedná o středně velký podnik s řadou dlouhodobě smluvně dohodnutých odběratelů. 

Jeho obrovskou nevýhodou oproti Dřevovýrobě Štůsek je úroveň kvality. Nemají tolik 

propracovaný systém vysoušení dřeva, tudíž nejsou schopni s takovou přesností dosahovat 

stanových rozměrů, a projeví se to i na opracování násady, což je například pro německé 

odběratele naprosto nemyslitelné. Na českém trhu má pan Štůsek ještě jednu výhodu, a tou 

je určité „vlastenectví“ českých zákazníků, kteří mnohem raději dají přednost výlučně 

českým výrobkům před zahraničními. V tomto ohledu se naopak největším konkurentem 

jeví Hamerník s.r.o., který by se rovněž stal velkou konkurenční hrozbou, jestliže              

by navýšil výrobní kapacitu, tím dosáhl úspor z rozsahu a vedle kvality by zároveň mohl 

konkurovat i cenou. Do té doby lze říci, že podnik Zdeněk Štůsek – dřevovýroba              

má stabilní pozici na trhu a v současnosti nemá konkurenta, který by jeho pozici byl 

schopen ohrozit.  

 

Porovnání vývoje s konkurencí pomocí vybraných ekonomických ukazatelů 

Pro potvrzení výše uvedené analýzy jsou zpracovány čtyři grafy, ve kterých budou 

postupně porovnány tři ekonomické ukazatele a průměrný počet zaměstnanců v období let 

2008 až 2010. Toto období bylo vybráno z důvodu porovnání, jak byly jednotlivé podniky 

schopny se vypořádat s hospodářskou krizí, celosvětově rozšířenou v roce 2008. Bohužel 
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jsou v grafech porovnány pouze tři podniky, a to Zdeněk Štůsek – Dřevovýroba, Výrobní 

družstvo Portáš a Hamerník s.r.o.. Největší konkurent Štůska, Jozef Tracik, je fyzickou 

osobou nezapsanou v obchodním rejstříku, tudíž nemá zveřejňovací povinnost a údaje        

o jeho hospodaření nejsou veřejně dostupné. Veškeré použité údaje o Dřevovýrobě i jejích 

konkurentech byly získány z internetového portálu Justice
59

. 

 

Hospodářský výsledek 

 Jako první bude věnována pozornost hospodářskému výsledku. V grafu č. 5.9 jsou 

zaznamenány dosažené výsledky hospodaření všech tří konkurentů v uvedeném období.  

 

Graf č. 5.9   Vývoj hospodářského výsledku jednotlivých konkurentů v letech 2008       

a 2010 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv jednotlivých podniků. 

 

 Největší ztráty z podnikání zaznamenává výrobní družstvo Portáš, kterému se ale 

nakonec podařilo vývoj v roce 2010 zvrátit. Dosáhlo toho především díky prodeji dvou 

                                                      
59

 OBCHODNÍ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN. MSp ČR [online]. c2012, [cit. 2012-02-21]. Dostupné z: 

<http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=sbirka&sysinf.@strana=documentList&vypisList
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provozoven na Prostřední Bečvě a ve Vidči, čímž se podařilo i „scelit“ předmět podnikání 

pouze na výrobu dřevěných násad a kovovýrobu. Zaměření se a investování pouze do toho, 

co je opravdu ziskové výrobnímu družstvu značně pomohlo. Naproti tomu společnosti 

Hamerník s.r.o. se podařilo získat nové odběratelé v zahraničí a zvýšit tak objem produkce.  

Z grafu č. 5.9 rovněž vyplývá stejný trend ve vývoji u všech tří podniků. Všechny 

zaznamenaly mezi roky 2008 a 2009 pokles hospodářského výsledku, který byl v roce 

2010 následován opětovným nárůstem. Přírůstek byl ale v každé společnosti rozdílný. 

Největší obrat ve vývoji dokázalo již zmiňované výrobní družstvo Portáš, které značně 

předčilo i vývoj před rokem 2008. Jako druhý byl Hamerník s.r.o., kterému se podařilo 

hodnotu výsledku dokonce zdvojnásobit, oproti hodnotě v roce 2008. Poslední byla 

Dřevovýroba Štůsek, které se podařil „pouze“ návrat na hodnotu dosaženou v roce 2008.  

 

Celková zadluženost 

 Druhým porovnávaným ukazatelem je celková zadluženost jednotlivých podniků. 

Jak je v teoretické části uvedeno, jedná se o poměr mezi objemem cizích zdrojů a aktivy 

firmy. Graf č. 5.10 poskytuje souhrnný pohled na politiku financování společností.  

Jak se dalo očekávat, Dřevovýroba Štůsek je se svým konzervativním přístupem 

k jakýmkoliv dluhům skutečně ojedinělá. Hodnoty ukazatele jsou hluboce pod průměrem 

obou konkurentů. Naproti tomu druhým extrémem je Hamerník s.r.o., u něhož hodnoty 

celkové zadluženosti dosahují více než 90 %. Cizí zdroje jsou především tvořeny 

krátkodobými závazky z obchodního styku a krátkodobými bankovními úvěry. 

Dlouhodobá stabilita podniku tudíž není jednoznačně ohrožena, protože většinu cizích 

zdrojů představují závazky krátkodobého charakteru. I tak ale současná situace v dané 

firmě představuje riziko pro současné i budoucí věřitele. Určitou útěchou pro ně je 

navýšení zisku v roce 2010, jak je uvedené v předcházejícím grafu č. 5.9. Značí to totiž,    

že rentabilita podniku je prozatím dobrá. Výrobní družstvo Portáš udržuje míru celkového 

zadlužení okolo 50 %. Je proto možné říci, že se Portáši daří držet míru zadluženosti 

v přijatelné míře. Neboť v teoretické části je uvedeno doporučené rozmezí celkové 

zadluženosti 30 – 60 % a výrobní družstvo jako jediné se v uvedené toleranci nachází. 

Rovněž je rozdíl v tom, od koho je úvěr čerpán. Společnost Hamerník s.r.o. čerpá úvěr      

od banky, kdežto Portáš převážně od Svazu českých a moravských výrobních družstev, kde 

jsou jiné podmínky získání i lehce výhodnější úročení.  
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Graf č. 5.10   Úroveň celkové zadluženosti jednotlivých konkurentů 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv jednotlivých podniků. 

  

Tržby z hlavní činnosti 

Dalším ukazatelem jsou dosažené tržby z hlavní činnosti. Ty jsou totiž odrazem 

schopnosti podniku prodat své produkty, ale rovněž také zrcadlí úspěšnost cenové politiky. 

Přesného porovnání cenové politiky jednotlivých společností by se dosáhlo porovnáním 

vývoje tržeb s vývojem objemu prodaných kusů. Analýza ale není potřebná, jelikož všichni 

konkurenti si přísně hlídají, aby se jejich ceny příliš nelišily. Graf č. 5.11 prokázal,            

že Dřevovýroba Štůsek byla jako jediná schopna i po propuknutí krize udržet rostoucí 

trend tržeb, i když mezi roky 2008 a 2009 nebyl nárůst nijak převratný. Společnost 

Hamerník s.r.o. sice v uvedeném období zaznamenala lehký pokles tržeb, ale jinak se jí 

podařilo s neočekávanou situací v hospodářství rovněž relativně dobře vyrovnat. Mnohem 

horší byl vývoj tržeb ve výrobním družstvu Portáš. Družstvo totiž bylo nuceno v důsledku 

neúnosné ekonomické situace část svých provozoven prodat, nebo alespoň předat              

do nájmu. Zbývající provozovny obvyklý objem produkce nenahradily, tudíž celková výše 

tržeb rapidně klesla. Pro nerentabilitu uzavřeli provozovnu se stolařskou výrobou 

v Prostřední Bečvě a bývalou textilní provozovnu ve Vidči. Aktuálně tak má provozovny 

zaměřené na výrobu dřevěných násad ve Valašské Bystřici a část ve Vidči. Ponechalo         

si rovněž kovovýrobu ve Valašské Bystřici a v Halenkově. 
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Graf č. 5.11   Srovnání dosažených tržeb z hlavní činnosti mezi konkurenty 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv jednotlivých podniků. 

 

Průměrný počet zaměstnanců 

 Pro představu a srovnání velikosti společností je sestaven graf č. 5.12, ve kterém 

jsou porovnány průměrné počty zaměstnanců v jednotlivých letech. Bude-li se vycházet 

z klasifikace podniků dle legislativy Evropské unie
60

, je zařazení firem následující.            

Za malý podnik lze označit firmu Hamerník s.r.o., jelikož její počet zaměstnanců je pod 50. 

Oba zbývající podniky mají počet zaměstnanců pod 250 a roční obrat nepřesahující 50 mil. 

EUR, tudíž se jedná o střední podniky.  

 Hamerník s.r.o. i Dřevovýroba Štůsek měli obdobný trend vývoje zaměstnanců.      

Po předešlé stagnaci přišel po roce 2009 lehký nárůst, způsobený především mírným 

oživením ekonomiky a následným nárůstem zahraničních objednávek. Kdežto výrobní 

družstvo Portáš zaznamenávalo pokles, nejdříve o 21 % a následně o 13 %, v průběhu 

celého sledovaného období. Podílelo se na tom opět odprodání dvou provozoven. 

Zaměstnanci totiž nebyli převedeni do jiných výroben ale propuštěni. 

                                                      
60

 OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – ADAPTABILITA. Pomůcka pro určení velikosti podniku [online]. 

Aktualizováno 30.12.2009 [cit. 2012-03-10]. Dostupné z: <http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/pro-

prijemce/325_pomucka-pro-urceni-velikosti-podniku.html>. 
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Graf č. 5.12   Vývoj průměrného počtu zaměstnanců 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv jednotlivých podniků. 

 

 Pro doplnění je zpracována tabulka č. 5.11, která jen potvrzuje dobré postavení 

Dřevovýroby na trhu. Týká se porovnání jednotlivých konkurentů dle vybraných kritérií 

trhu. Ačkoliv je konkurence opravdu silná, velkou předností podniku nadále zůstává 

vysoká kvalita produkce. Cení si jí obzvláště němečtí odběratelé. Slabinou je rychlost 

vyhotovení zakázky, jež je způsobena především omezenou kapacitou výroby a počtem 

zaměstnanců. 

 Takováto srovnání jsou pro další vývoj podniku nezbytná. Projeví se, ve kterých 

kritériích existuje reálná „převaha“ a kde je naopak slabé místo, kterému je nutné věnovat 

další pozornost. Při porovnáních by se rovněž mělo studovat zázemí jednotlivých podniků 

a filosofie jejich manažerů, jen tak je totiž možné předvídat směr vývoje konkurence. Což 

je v dnešním turbulentním podnikatelském prostředí nezbytné a bohužel řada podniků       

to stále opomíjí. Studium, analýza, následné vyhodnocení konkurenčních strategií a přijetí 

preventivních opatření je jedinou šancí, jak se vývojem trhu nenechat zaskočit. Podniky   

by se naopak měly snažit být aktivní součástí vývoje. Pouze tak se nemůžou nechat 

překvapit a zůstat stát „opodál“. Předvídavost vývoje preferencí na trhu je dnes jedinou 

možností jak zůstat žádaný a konkurenceschopný. 
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Tabulka č. 5.11   Stávající porovnání s konkurencí výrobek/trh – dřevěné násady 

 

Kritérium trhu 

Hodnota 

(1-10) 

Dřevovýr. 

Zdeněk 

Štůsek 

Dřevovýr. 

Jozef 

Tracik 

Výrobní 

družstvo 

Portáš 

Hamerník, 

s.r.o. 

Kvalita 8 ++ -- + - 

Cena 10 + - - + 

Rychlost 6 - + - + 

Dobré jméno 4 + + + + 

Respektování 

DIN normy 
4 + - + - 

 

Pozn.:   ++ lepší postavení 

  + stejná úroveň 

  - horší postavení 

  --  špatné postavení 

 

Zdroj: Aktualizováno dle TYDLAČKOVÁ, Alena. Cenová politika v podniku, str. 48. 

  

Hrozba vstupu nových konkurentů 

 Další Porterova síla, která je obzvláště důležitá v nových a progresivně                   

se rozvíjejících oborech. U nich totiž není znám objem trhu či jak rychle objem roste. 

Výroba dřevěných násad je obor tradiční s mnohaletou tradicí, tudíž z tohoto pohledu není 

hrozba nikterak akutní. I přesto je nutné analyzovat hlavní zdroje překážek možného 

vstupu         do odvětví a na jejich základě posoudit riziko. 
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 Jako největší výhoda podniků již působících na trhu oproti novým podnikům se jeví 

nákladové zvýhodnění. A to nejen v podobě úspor z rozsahu, kdy noví konkurenti nejsou 

schopni dosáhnout současné cenové úrovně, neprodukují-li alespoň stejný objem násad 

jako stávající podniky. Ty mají navíc s řadou odběratelů uzavřené dlouhodobé smlouvy       

a vyjednané slevy, tudíž situace pro nové producenty není nikterak přívětivá. Nákladové 

výhody ale mohou být novým konkurentům nedostupné i bez ohledu na velikost. Podniky 

v odvětví mohou mít přístup k nejlevnější či nejlepší surovině, konkrétně k určitému typu 

kulatiny. Příznivé pro ně může být i umístění provozu v blízkosti lesů či zákazníků, nebo 

vlastnictví inovovaného výrobního zařízení, znalost nových technologií apod. 

 Posoudí-li se riziko vstupu nových konkurentů z pohledu Dřevovýroby Štůsek, byl 

by rozbor výhod a ohrožení následující. Podnik dosahuje nákladového zvýhodnění, a to jak 

prostřednictvím úspor z rozsahu, tak i díky dlouhodobým smlouvám o dodávkách kulatiny, 

či díky vhodné lokalizaci výroby uprostřed valašských lesů. Obrovskou výhodou je rovněž 

rozvinutý systém sušáren dřeva, zajišťující vysokou kvalitu násad a jejich rozměrovou 

stálost, jelikož dřevo se již dále nesesychá. Naopak další možnosti překážek vstupu           

do odvětví jsou spíše zanedbatelné. Diferenciace produktu mezi dřevěnými násadami jde 

jen stěží, kapitálová náročnost není ve srovnání s jinými odvětvími nikterak vysoká             

a přechodové náklady kupujících, v případě změny dodavatele násad, jsou rovněž téměř 

nulové. Přístup k distribučním kanálům není v daném odvětví potřebný, stejně jako 

jakékoliv legislativní opatření či státní zásahy.  

 Závěrem lze říci, že bariéry vstupu do odvětví nejsou pro potenciální konkurenty 

nikterak veliké. Podaří-li se jim překonat počáteční nákladové znevýhodnění oproti 

stávajícím podnikům v odvětví, mají velkou šanci na úspěch. Na druhou stranu je ale nutné 

podotknout, že výroba dřevěných násad je oblastí, kde cena je v boji s konkurencí 

rozhodující, tudíž dosažení nákladových výhod je pro úspěch rozhodující.  

 

Riziko substituce 

 Jak již bylo uvedeno, bariéry vstupu do odvětví nejsou nijak veliké a náklady 

kupujících na přechod k jinému dodavateli jsou nízké. Riziko nových substitutů                 

je poměrné vysoké a je nutné neustále sledovat nabídku konkurenčních podniků. Neustále 

se snažit odhadovat sílu substitutů sledováním růstu jejich prodeje a srovnávat ho s růstem 

prodeje svých výrobků v odvětví. Podnik se proto musí snažit neustále zlepšovat nabídku 

svých produktů, zaujmout zákazníky něčím novým, popřípadě vyjít vstříc jejich 
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požadavkům. Nejčastěji se tak děje změnou rozměrů vyráběných násad, jejich délkou 

popřípadě druhem použitého dřeva. Pokud by totiž podnik byl k těmto výzvám imunní, 

klienti by časem mohli přejít k substituci, která by jejich požadavky splňovala.  

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

 Při vyjednáváních s dodavateli musí podnik brát v úvahu svůj objem pořezané 

kulatiny, který činí zhruba 15 tis. m
3 

ročně. Z tohoto důvodu jsou vhodnými kandidáty 

pouze firmy, které by byly schopné zajistit dostatek kulatiny bez jakýkoliv výkyvů             

a při relativně stabilních cenách i kvalitě. Proto má Dřevovýroba dlouhodobé smlouvy           

o dodávkách uzavřené s velkými podniky, kteří jí tyto podmínky zaručí. Jsou jimi Lesy 

České republiky, LESS&FOREST nebo Střední lesnická škola Hranice. Podnik je pro ně 

stabilním a perspektivním partnerem, tudíž jejich vyjednávací síla je značně omezena. 

Nákupní ceny se pohybují v průměrné hladině cen v obchodech s kulatinou.  

 Dřevovýroba má k dispozici potřebné informace o trhu, je ale značně omezena 

svým zaměřením na výrobu z jasanu a buku. Jasan je v současnosti nedostatkový, 

obzvláště je-li ho potřeba v určité kvalitě a třídě. To určitým způsobem posiluje 

vyjednávací sílu těch dodavatelů, kteří jsou schopni potřebnou kulatinu dodat. Možnost 

substituce jinými nabídkami je totiž značně omezena.  

 Závěrem lze vyhodnotit, že intenzita působení dodavatelů při vyjednávání              

se značně liší dle objemu nabízené kulatiny, druhu dřeva a jeho jakostního stupně. Celkový 

vývoj na trhu s dřevařskou kulatinou začíná být spíše v režii velkých dodavatelů               

se značnou silou. Velkou část vytěženého dřeva je tak možné získat jen obchodováním          

na Dřevařské burze organizované Českomoravskou komoditní burzou Kladno. Důkazem 

může být objem kontraktů na burze za rok 2011 v hodnotě 953 mil. Kč
61

.  

 

Vyjednávací síla odběratelů 

 Podnik má v současnosti okolo 100 odběratelů, u kterých rozlišuje, zda se jedná      

o závislý nebo nezávislý trh
62

. 
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a) Závislý trh je tvořen maloobchodními prodejnami typu hypermarket nebo supermarket, 

které jsou zpravidla vlastněny zahraničními firmami. Jedná se např. o BAUMAX, OBI, 

KAUFLAND, TESCO. Tyto firmy na trhu působí v roli silných hráčů a jejich síla        

při vyjednávání je skutečně veliká. Zpracovatelským podnikům nezbývá nic jiného, než 

se přizpůsobit jejich striktně stanoveným podmínkám.  

b) Nezávislý trh reprezentují samoobsluhy, podnikové prodejny, kantýny apod. Vlastníky 

bývají zpravidla Češi a jejich vyjednávací síla je značně omezena. Jsou to právě 

zpracovatelské podniky, kdo si na těchto trzích silně vyjednává obchodní podmínky.  

 

Dřevovýroba působí ze 70 – 80 % na závislém trhu, z čehož vyplývá, že síla jejích 

dodavatelů je relativně velká a jí nezbývá, než se snažit přijímat stanovené obchodní 

podmínky. Kdyby je totiž nebyla ochotna akceptovat, mohlo by se stát, že odběratelé zvolí 

raději substituty od konkurence. I po vyhodnocení pětice největších odběratelů 

Dřevovýroby v tabulce č. 5.12 je zřejmé, že největší je zastoupení závislého trhu. 

 

Tabulka č. 5.12   Přehled největších odběratelů za rok 2010 

 

Odběratel Země Podíl na tržbě 

Romulus Plumacher Německo 10,2 % 

Freund Victoria Německo 9,5 % 

Globus Česká republika 9,1 % 

Albert Kerbl Německo 8,8 % 

Nohel Garden Česká republika 8,3 % 

 

Zdroj: Aktualizováno dle TYDLAČKOVÁ, Alena. Cenová politika v podniku, str. 49. 

 

 

Závěr Porterovy analýzy 

 Zpracováním Porterovy analýzy byly vyhodnoceny konkurenční síly působící              

na činnost sledovaného podniku. Nejlepšího výsledku dosáhl ve srovnávání se stávající 

konkurencí v odvětví. Prokázalo se jeho dobré postavení na trhu, upevněné nejen 

ekonomickou stabilitou ale především kvalitou. Ta je bezesporu pro podnik největší 

konkurenční výhodou oproti ostatním podnikům. Proto by se do budoucnosti podnik měl 

zaměřit na aktivity vedoucí nejen k udržení stávající kvality, ale rovněž zajišťující 
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možnosti jejího dalšího zlepšování. Obzvláště by se o to měl snažit i z důvodu malých 

bariér vstupu do odvětví a relativně vysoké hrozby substitutů. Velkým rizikem neustále 

zůstává rozmáhající se dovoz násad z Číny nebo například z Ukrajiny. Tito producenti jsou 

sice schopni prodávat za aktuální tržní cenu, vlivem levných vstupů ve své zemi,              

ale rozhodně nejsou prozatím schopni dosáhnout takové kvality. Úroveň jejich strojního 

vybavení není schopna vyrobit násady s takovou přesností. 

Určitým rizikem se stává i zvyšující se moc dodavatelů a odběratelů. Místo 

klasických malých prodejen se zahradními potřebami jsou dnes spíše v oblibě velké 

obchodní řetězce nabízející ucelený sortiment pro kutily. Výrobci, kteří chtějí                    

do uvedených řetězců proniknout, musí respektovat stanovené obchodní podmínky. 

Lepších okolností má šanci dosáhnout pouze splněním předem známých kritérií.            

Tzv. bonusová marže představuje procento za kvalitu, dodání včas, věrnost apod. Tyto 

bonusy jsou sjednány v rámci smluvních podmínek. Zároveň se zvyšuje tlak i z druhé 

strany, od dodavatelů. Částečně to souvisí i s rostoucím exportem dřevařské kulatiny.        

Na českém trhu je jí tudíž méně a její cena roste. Navíc je její prodej spíše v režii velkých 

podniků se značnou působností a silou. Ačkoliv je Dřevovýroba Štůsek stabilním 

partnerem s relativně velkým ročním objemem pořezu, nedaří se jí s dodávajícími 

„giganty“ sjednat dostatečné výhodné smluvní požadavky.  

 Z uvedeného vyplývá, že z analyzovaných pěti konkurenčních sil působí jedna 

slabě, dvě průměrně a dvě silně. Celková intenzita konkurenčních sil se jeví jako střední. 

Podnik musí pro udržení své konkurenceschopnosti udržet dobré vztahy se svými 

stávajícími zákazníky a pečlivě dohlížet na kvalitu a včasnost svých dodávek. Pomocí 

inovací hledat nové způsoby, jak lépe a rychleji plnit požadavky odběratelů. Měl by se 

rovněž snažit nalézt nové příležitosti pro export svých produktů, v zahraničí i na domácím 

trhu. Nalezení nových dodavatelů je přeci jen náročnější z důvodu nutnosti splnění 

vysokých požadavků Dřevovýroby týkajících se zajištění dostatečného objemu kulatiny 

bez výkyvů v dodávkách při relativně stabilních cenách a kvalitě.  

 

5.6 Scoring mapa konkurenčních výhod 

Pro řádné zpracování scoring mapy bylo osloveno 30 respondentů, kteří postupně 

ohodnotili všech 10 konkurenčních výhod uvedených v tabulce č. 5.13, které se týkají 

násad do lopaty. Nejdříve přiřazovali počet bodů na základě otázky, jak je daná 

konkurenční výhoda ovlivní při nakupování násady. Co je při výběru ovlivní nejvíce          
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a čemu naopak věnují menší pozornost. Druhá otázka se týkala ohodnocení, jaký užitek 

konkrétní výhoda představovala, tzn. jaký užitek plyne z dané konkurenční výhody 

zákazníkovi? Od toho se totiž odvíjí spokojenost klienta s výrobkem a jeho následná 

ochota koupit si opět daný výrobek.  

 Respondenty jsou klienti nakupující násady buď přímo v podniku anebo zákazníci 

kupující násady v baumarktu AVEX ve Valašském Meziříčí, či v Bauhausu na ulici 

Janáčkova v Moravské Ostravě. Výběrem těchto tří stanovišť je zajištěno široké spektrum 

odpovědí, které reprezentuje preference více segmentů. Jsou zastoupeny názory zákazníků 

z menšího města, popřípadě z vesnice, rovněž mínění klientů z velkého města a to vše doplněné      

o preference maloobchodníků nakupujících sortiment přímo u výrobce. Otázky se vždy týkaly 

násad Dřevovýroby Štůsek a přednostně se orientovaly na násady do lopaty, jakožto 

strategický výrobek podniku. Výsledné shrnutí bodových ohodnocení konkurenčních 

výhod jednotlivými zákazníky je uvedeno v tabulce č. 5.13.  

 

Tabulka č. 5.13   Scoring mapa užitných konkurenčních výhod násad do lopaty         

pro soubor 30 respondentů 

 

Konkurenční výhoda 

(KV) 

Vnímání 

role KV 

pro koupi 

Role KV na 

vnímání 

užitku 

produktu 

Celková 

užitná 

hodnota 

Cena 4,33 1,80 7,80 

Opracování – kvalita  4,50 1,93 8,70 

Pevnost provedení 

násady 3,53 1,53 5,42 

Vzhled 3,30 1,17 3,85 

Váha 4,17 1,40 5,83 

Dodržení norem 3,13 1,03 3,24 

Původ (česká, 

čínská,..) 4,33 0,47 2,02 

Druh dřeva 2,67 0,27 0,71 

Cenové zvýhodnění 

kompletů 3,80 0,83 3,17 

Informační a 

propagační kampaň 2,03 0,63 1,29 

  42,03 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČICHOVSKÝ, Ludvík. Marketing konkurenceschopnosti, str. 218 
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 Ve scoring mapě neboli tabulce č. 5.13 jsou uvedeny pouze průměrné hodnoty 

bodových hodnocení jednotlivých zákazníků. Podrobnější výsledky dotazování jsou 

uvedeny v příloze č. 5. Celková užitná hodnota klasické násady do lopaty, v délce          

130 cm, je 42,03. Této hodnoty se využívá, slouží-li scoring mapa ke srovnání 

s konkurencí, či s dalšími vyráběnými produkty. Tehdy je totiž potřeba provést dotazníkové 

šetření i pro konkurenční výrobky popřípadě jiné vyráběné produkty a porovnat jejich 

výsledné celkové užitné hodnoty. V tomto případě je metody využito pro zjištění užitných 

hodnot jednotlivých konkurenčních výhod. Rovněž je z mapy možné vyčíst, které 

konkurenční výhody zákazníka zajímají při koupi násady, a které jsou naopak rozhodující 

pro jeho výsledný užitek a spokojenost. Podnik tak může cíleně zaměřit své inovace            

a plánované změny na ty vlastnosti násady, které jsou zákazníky nejvíce vnímány a které 

nejvíce slouží k dokonalému uspokojení jejich potřeby. 

 

Vyhodnocení celkových užitných hodnot konkurenčních výhod 

 Dle očekávání mají největší převahu opracování a cena násady. Jsou pro zákazníka 

důležité jak při výběru násady tak i přinášejí zákazníkovi největší užitek. Podnik by jim 

proto měl věnovat obzvlášť velkou pozornost a neustále porovnávat jejich úroveň oproti 

konkurenci, protože jsou pro udržení konkurenceschopnosti klíčové. Rovněž i inovační 

aktivity by měly být přednostně zaměřeny na zvýšení úrovně opracování násad, aby 

nedocházelo k opakovaným reklamacím a následným ztrátám zákazníků. U ceny by se 

měla věnovat pozornost možnostem snížení výrobních nákladů, aby bylo možné dosáhnout 

nejen vyšší marže, ale zůstal také prostor pro rychlé „manévrování“ v případě tlaku               

na ceny od konkurence.  

 Další skupinkou charakteristik násad s přibližně podobnými hodnotami je váha        

a pevnost násady. Jsou to vlastnosti, které spolu úzce souvisí. Měkké dřevo, jako je           

např. lípa, je sice lehké ale rovněž se nehodí na násady typu lopata nebo rýč, jelikož se 

snadněji zlomí. Obojí souvisí rovněž s druhem používaného dřeva, ale tato charakteristika 

se umístila až na konci scoring mapy. Je to způsobeno problémem normálních zákazníků 

rozeznat jednotlivé druhy dřeva od sebe, proto nepřisuzují této charakteristice takový 

význam při nákupu, ani jim určitý druh dřeva nepřináší vyšší užitek než jiný druh. Pevnost 

násady se při koupi těžce posuzuje, ale v souvislosti s užitkem je její význam významný. 

Zkušený zákazník ví, že pevnost souvisí i s provedením násady. Je-li násada vyrobena        
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ze dřeva řezaného tzv. „přes léta dřeva“, vydrží určitě mnohem méně, než z řezaného      

„po létech“. Většina zákazníků chce, aby jim koupená násada vydržela určitou dobu, ne že 

s lopatou párkrát naberou a mohou kupovat novou násadu. Některé podniky si touto 

strategií zajišťují odbyt, ale pro udržení zákazníka je to krátkozraké. Nižší váhu násady 

více preferovaly ženy, ale i řada mužů přiznalo, že je rozhodně potěší, když nemusí dělat 

s příliš těžkou násadou. Je proto nezbytné zaměřit výzkum a vývoj na nalezení optimálního 

poměru mezi pevností a váhou násady. Řada podniků totiž z důvodu výše popsaných 

preferencí na odlehčené hliníkové násady, které jsou nejen pevné, ale váží podstatně méně, 

než násady dřevěné
63

. Na trhu prozatím moc rozšířené nejsou díky své relativně vysoké 

ceně.  

 Přibližně stejných hodnot dosáhly charakteristiky vzhled násady, dodržení norem 

při provedení a cenové zvýhodnění kompletů. Překvapením je, že vzhled násady je            

na pátém místě při vnímání užitku dané násady, kdežto při rozhodování o koupi zaujal      

až místo sedmé. Původní očekávání výsledku bylo spíše opačné. Z uvedeného tudíž 

vyplývá, že zákazníku plyne mnohem větší užitek z nákupu a práce se vzhlednou násadou. 

Souvisí to jak s opracováním, že v násadě nebudou neopracované plochy či vyštípané 

kousky dřeva, ale také třeba s nyní velmi preferovaným barevným provedením. Je totiž 

stále větší poptávka po násadách namáčených v nejrůznějších barvách. Dodržením norem 

je pro účely zpracování scoring mapy myšleno dodržení rozměrů koncové části násady, 

aby bylo možné ji lehce osadit. Položce není přikládán takový význam, jelikož většina 

českých odběratelů má spíše zájem o již osazené násady. I většina dotazovaných uvedla,   

že má spíše zájem o již zkompletované nářadí. Druhá část uvedla, že sice kupuje 

samostatné násady, ale shodu s normami dnes považuje za tak samozřejmou věc, že kdyby 

jim násada doma nešla osadit, okamžitě by ji nejen reklamovali, ale již by o daného 

výrobce ztratili zájem. Měli by totiž strach, že se tento incident bude opakovat. Cenově 

zvýhodněné komplety násad lákají stále více zákazníků. Ve vyhodnocení první otázky       

se dokonce dostaly až na páté místo, což znamená, že jsou zákazníky při nákupu velice 

zvažovány. Respondenti se vyjádřili, že rádi využijí cenově atraktivních kompletů 

v podobě dvou lopat nebo lopaty a třeba hrábí.  

 Trochu zvláštním případem je původ násady. V celkové užitné hodnotě se umístil   

až mezi posledními příčkami, ale ve vyhodnocení role pro koupi je dokonce už na třetím 

                                                      
63

 FISKARS. Kvalitní zahradní nářadí a domácí náčiní [online]. c2011 [cit. 2012-03-17]. Dostupné z:           

<http://fiskars-online.cz/kategorie/lopaty-koste/ >. 

http://fiskars-online.cz/kategorie/lopaty-koste/


88 

 

místě. Důvodů je hned několik. Prvním je fakt, že řada lidí si začíná uvědomovat, že          

pro budoucí vývoj české ekonomiky je moudré přednostně kupovat české výrobky před 

zahraničními. Možná jsou oproti čínský trochu dražší, ale na druhou stranu jen tak             

je možné zajistit stabilní růst, dostatek pracovních míst apod. Dalším důvodem může být 

přetrvávající pocit u hodně lidí, že pouze české výrobky jsou oproti zahraničním stálou 

zárukou kvality. Posledním důvodem je, že řada obchodních řetězců se ještě nedokázala 

dohodnout na spolupráci s čínskými dodavateli dřevěných násad. V porovnání celkové 

užitné hodnoty se původ násad nevyšplhal vysoko, jelikož respondenti uvedli, že pro jejich 

výsledný užitek je jim zcela jedno, zda pracují s českou nebo čínskou násadou splňuje-li 

nároky na opracování stejně. Význam původu je tudíž spíše psychologický a působí 

především při výběru a nákupu násady.  

 Konkurenčními výhodami umístěnými na posledních dvou místech jsou informační 

a propagační kampaně a druh dřeva použitý k výrobě násad. Zákazníci preferují 

propagační kampaně spíše u výrobků každodenní nebo alespoň častější potřeby. U nich 

přivítají nejrůznější letáky s akčními cenami. Násady ale považují za zboží, které nekupují 

do zásoby či dle slevy. Kupují si je zpravidla pouze tehdy, když se stará násada zlomí nebo 

když vznikne potřeba na nové nářadí na zahradu. Většina tudíž uvedla, že je cenově 

zvýhodněná násada v akčním letáku zpravidla nepřiměje ke koupi nové násady. Nízké 

ohodnocení položky „druh dřeva použitý k výrobě násady“ je vysvětlen již                          

u konkurenčních výhod váha a pevnost násady. Respondenti uvedli, že určení přesného 

druhu pro ně není ani při rozhodování o koupi, ani při hodnocení celkového užitku nikterak 

důležitý, jelikož zpravidla sami nejsou stejně schopni druh určit.  

 

Závěr z vyhodnocení výsledků scoring mapy 

 Ve zpracované scoring mapě konkurenčních výhod vyšla u kvality a ceny násady 

nejvyšší užitná hodnota. Uvedené závěry lze využít k vyhodnocení hypotézy stanovené 

v úvodu práce. Prokázalo se, že podnik vlastní konkurenční výhodu v podobě ceny              

a kvality produkce, tudíž je možné ho označit za konkurenceschopný. Úroveň opracování 

spolu s cenou jsou pro zákazníky nejdůležitějšími a nejsledovanějšími položkami.            

Při nákupu jednotlivých násad zákazníci rovněž velice hodnotí váhu a původ násady. 

Naopak jakékoliv propagační kampaně nebo slevové letáky u násad absolutně propadly. 

Zákazníci tvrdí, že akční leták v nich nevyvolává potřebu násadu koupit. 
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5.7 SWOT analýza 

SWOT analýzu je vhodné využít k vyhodnocení a zúročení předchozích poznatků 

získaných pomocí finančních i nefinančních ukazatelů. Je tak možné stanovit silné a slabé 

stránky podniku, či možné příležitosti a hrozby působící na podnik z jeho okolí. Silné 

stránky pomáhají firmě udržet si konkurenceschopnost, naopak slabé stránky                     

na konkurenceschopnost působí negativně. Vyhodnocení SWOT analýzy lze použít jako 

základ pro tvorbu strategie podniku. Jednotlivé faktory každé oblasti analýzy jsou seřazeny 

dle jejich vlivu na existenci podniku. 

 

Tabulka č. 5. 14   SWOT analýza 

 

Silné stránky S W Slabé stránky 
1. Kvalita produkce oproti konkurenci 1. Závislost na dodavatelích 

2. Certifikace společnosti (FSC) 2. Příliš vysoká likvidnost podniku 

3. Finanční stabilita podniku s nízkým 
rizikem bankrotu 

3. Nepostačující inovace + věda a 
výzkum 

4. Dlouholeté působení v oboru 
4. Pružnost reakce na požadavky 
zákazníka 

5. Dobrá pověst podniku 5. "Malá viditelnost" na Internetu 

Příležitosti O T Hrozby 
1. Expanze na jiné trhy 1. Vstup nových konkurentů 

2. Možnost čerpání prostředků                  
ze strukturálních fondů EU 

2. Růst cen vstupů 

3. Spolupráce v klastru 3. Výkyvy měnového kurzu 

4. Rozšíření certifikace 4. Rostoucí vliv odběratelů 

5. Průměrné stáří lesů 5. Politická nestabilita 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních materiálů podniku Zdeněk Štůsek – 

Dřevovýroba a provedených analýz  

 

Silné stránky 

 Za nejvíce důležitou pro existenci podniku lze označit úroveň kvality produkce 

oproti stávající konkurenci na trhu. Kvalita vyšla pro podnik klíčová z hlediska Porterovy 

analýzy konkurenčních sil i ze scoring mapy konkurenčních výhod. Odběratelé žádají 
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ověřenou a stabilní kvalitu výrobků, kterou jim je podnik schopen zajistit. Odměnou        

mu jsou věrní zákazníci a ustálené postavení na trhu.  

 Při vstupu na zahraniční trhy, obzvláště germánské, je velkou výhodou vlastnictví 

FSC certifikátu. Produkt nesoucí toto označení informuje, že materiál použitý k jeho 

výrobě, je z šetrně obhospodařovaných lesů, dřevo bylo získáno zákonným způsobem         

a výroba neznečistila životní prostředí. Stanovené ochranné aspekty jsou dodržovány 

všemi články distribučního řetězce. 

 Neopomenutelná je rovněž finanční stabilita společnosti. Zejména v souvislosti 

s vypuknutím hospodářské krize se na každém podniku cení, je-li u něho nízké riziko 

bankrotu a platí řádně a včas.  Firma preferuje samofinancování svých aktivit, nečerpá 

tudíž žádný bankovní úvěr a její zadluženost je velice nízká. 

 Výhodou je zajisté i dlouholeté působení v oboru, díky kterému si podnik získal 

nejen řadu dlouhodobých kontraktů, ale především úspěšně zdokonaluje výrobu. Řada 

technologických postupů se v průběhu let vyvíjela, aby nyní bylo možné vyrábět násady 

vysoké kvality s přijatelným objemem nákladů. Podnikovou sílu spoluvytváří také dobrá 

pověst spojená s vysokou spolehlivostí a solidním jednáním.  

 

Slabé stránky 

 Slabinou podniku je relativně velká závislost na dodavatelích. Dřevovýroba          

má roční kapacitu pořezu kulatiny okolo 15 tis. m
3
, z čehož vyplývá, že vhodnými 

dodavateli jsou pouze firmy zajišťující stabilní dodávky s dostatečným objemem kulatiny. 

Nežádoucí jsou rovněž jakékoliv větší výkyvy v ceně či kvalitě. Z těchto důvodů              

má navázané dlouhodobé obchodní kontakty s dodavateli z místního i vzdálenějších 

regionů a jen těžce se jí hledají vhodní noví dodavatelé. 

 Dalšímu rozvoji podniku rozhodně neprospívá také vysoká likvidnost, které firma 

dosahuje. Ačkoliv by se dostatečná solventnost dala v období hospodářské krize označit    

za konkurenční výhodu, podnik drží až příliš peněžních prostředků v hotovosti. Ukazatele 

likvidnosti vycházely až jednou tak větší, než jsou jejich doporučené hodnoty. Přebytek 

prostředků na bankovním účtu může investovat a dosáhnout tak lepšího zúročení.

 Přestože se firma snaží inovovat výrobní proces, je úroveň inovací stále 

nedostatečná. Chybí výzkum zajišťující zvýšení a stabilizaci konkurenční výhody. Výzkum 
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orientovaný na snížení zmetkovosti, na zvýšení stabilní úrovně dosahované kvality,           

či na zkrácení času potřebného k vykrytí objednávky. Poslední jmenované totiž souvisí 

s další slabinou podniku, kterou jsou relativně dlouhé dodací lhůty. Nebere-li odběratel 

produkty ze standardního sortimentu či požaduje-li větší množství výrobků, je čas             

na vyřízení objednávky zpravidla delší. Vznikají tak problémy vyžadující vzájemné 

vyjednávání a kompromisy.  

 Ačkoliv podnik vlastní webové stránky, jsou na Internetu tzv. „málo viditelné“. 

Management společnosti by do budoucnosti měl promyslet využití bannerových reklam, 

které mají za cíl podpořit malé internetové portály pomocí výměny bannerových pozic        

a současně tak představit nabídku podniku širší veřejnosti. Ve scoring mapě sice vyšlo,      

že co se týká násad, nejsou zákazníci příliš nakloněni akčním letákům. Bannerovými 

reklamami by ale bylo možné oslovit potenciální velké odběratele, kteří se často snaží       

o svých možných dodavatelích více dozvědět pomocí Internetu. Ku prospěchu by rozhodně 

bylo i provedení stránek v nejpoužívanějších cizích jazycích, kterými jsou angličtina           

a němčina a následné umístění bannerových reklam na mezinárodně nejpoužívanější 

vyhledávací portál Google.  

 

Příležitosti 

 Největší příležitostí pro podnik se jeví rozšíření exportu i do jiných evropských 

zemí. V současné době exportuje především do Německa a Nizozemí. Ovšem díky 

„otevřeným hranicím“ v rámci Eurozóny a vlastnictví FSC certifikátu má šance získat 

kontrakty ve více státech. Velmi zemědělsky a ekologicky orientovanou zemí                     

je např. Švýcarsko nebo sever Itálie. Muselo by se ale rozhodně jednat o dostatečný objem 

vyvážených násad, aby se pokryly náklady na dopravu. 

 Velkou příležitostí pro podnik je rovněž čerpání prostředků ze strukturálních fondů 

Evropské unie. Finanční podpora je zpravidla orientována na podporu výzkumu a vývoje, 

tudíž rozhodne-li se podnik na základě výzkumu jakkoliv výrazněji inovovat výrobní 

proces, může zažádat o navrácení části výdajů. Týkají se ho především Operační programy 

Start, Záruka a Rozvoj. 

 Neopomenutelnou příležitostí je existence Moravskoslezského dřevařského klastru. 

Jestliže by se firma stala součástí klastru, získala by možnost spolupráce na rozvojových 
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projektech, být u zrodu řady inovujících výzkumů a zajistit si tak přístup k nejnovějším 

poznatkům. Nemohlo by se jí tudíž stát, že by tzv. ztratila krok s vývojem na trhu, čímž     

by její konkurenceschopnost byla ohrožena. Realizace členství v klastru zatím příliš reálná 

není, podnik by nejdříve musel zavést systém managementu jakosti dle ISO 9001 a řadu 

dalších významných změn, než by vůbec mohl o členství požádat. Velkým problémem      

by jistě bylo, že firma sice úzce sousedí s Moravskoslezským regionem, ale úředně již patří   

do Zlínského kraje.  

 Příležitostí, jak oslovit větší množství zákazníků je rozšíření certifikací společnosti. 

Může se jednat o např. již zmiňovaný systém managementu jakosti ISO 9001. Nejenže 

certifikace zvýší prestiž podniku, ale rovněž výrazně pomůže v aktivitách na zvýšení 

jakosti produkce. Zavedením ISO se zlepší monitoring podnikových aktivit, podpoří          

se systém neustálého zlepšování a maximalizuje se loajalita odběratelů.  

 Poslední a neméně důležitou příležitostí je průměrný věk lesů v ČR. Velká část 

listnatých porostů totiž dosahuje stáří vhodného ke kácení, čímž se podniku rýsuje možnost 

zajištění si dostatku suroviny pro výrobu. Problémem ovšem stále zůstává skladba 

vytěženého dřeva, jelikož v minulosti při vysazování listnatých stromů v ČR byl 

upřednostňován především buk a dub. A obzvláště němečtí odběratelé přednostně žádají 

jasan. Jeho nákup je o to složitější, že je požadován určitý jakostní stupeň kulatiny.  

 

Hrozby 

Jako pro většinu podniků představuje i pro Dřevovýrobu největší hrozbu vstup nových 

konkurentů na trh. Poslední dobou i do tohoto oboru stále více zasahuje narůstající 

konkurence z Číny, která vytváří citelný tlak na redukci cen. Jak bylo Porterovou analýzou 

konkurenčních sil zjištěno, bariéry vstupu do odvětví jsou minimální, tudíž hrozba tu je 

opravdu značná.  

Neopomenutelné ohrožení také představují rostoucí ceny všech surovin. Meziročně 

výrazně narůstají ceny za m
3
 kulatiny, rovněž ceny elektrické energie, pohonných hmot      

a jiných surovin.  Vlivem uvedeného růstu cen vstupů dochází rovněž k nárůstu výrobních 

nákladů, s čímž se musí kalkulovat při stanovování cen. Důležité je do dlouhodobějších 

kalkulací cen zahrnout také inflační očekávání.  
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K vážnějším hrozbám pro podnik lze rovněž zařadit výkyvy měnového kurzu. Vlivem 

globalizace a úzkého propojení velké části světových ekonomik má na vývoj kurzu dopad 

řada, na první pohled nesouvisejících, faktorů. V posledních měsících kurz české koruny 

vůči euru kolísá především v důsledku nestabilní situace uvnitř eurozóny. Velký vliv 

rovněž mají přírodní podmínky, např. po nedávném zemětřesení v Japonsku zaznamenala 

oslabení většina světových měn.  

Jistým ohrožením pro podnik je také stále rostoucí vyjednávací síla odběratelů. Jak již 

bylo uvedeno v Porterově analýze, podnik z největší části působí na závislém trhu s jasně 

stanovenými obchodními podmínkami. Možnost jakéhokoliv vyjednávání je značně 

omezena, podnik má spíše šanci na zlepšení stávající situace prostřednictvím splnění 

předem vymezených kritérií. Děje se tak prostřednictvím bonusových marží za dodávky 

včas a v pořádku, za kvalitu produkce, věrnost odběrateli apod.  

Stabilitu podniku může také ohrozit nepříznivě nastavená vládní politika v podobě 

zvýšení daní, pojistného, poplatků apod. Může se rovněž jednat o zpřísnění nařízení, 

norem, limitů a jiných omezujících opatření.  

 

Výstup ze SWOT analýzy 

Podnik by se měl zaměřit na své silné stránky a snažit se je dále rozvíjet a posilovat. 

Největší pozornost by měl věnovat kvalitě produkce, která je nejvíce vnímanou položkou 

ve vztahu se zákazníky. Vysoká jakost provedení násady zajišťuje spokojenost a loajalitu 

klientů a podniku pravidelný zdroj příjmů. Jako ideální se jeví volba strategie SO, neboli 

propojení silných stránek firmy s možnými příležitostmi (strengths – opportunities 

strategy). První strategie by se zaměřila na rozvoj inovačních aktivit zajišťujících stabilitu 

a zlepšení kvality produkce. Prostřednictvím vypracování kvalitního projektu by bylo 

možné získat spolufinancování peněžními prostředky ze strukturálních fondů EU. Inovace 

by nemusely být zaměřené pouze na strojní vybavení, mohou se týkat školení a vzdělávání 

pracovníků, či modernizace softwarového zázemí. Další strategická iniciativa by mohla být 

orientována na rozšíření certifikace společnosti a následné usnadnění expanze                    

na zahraniční trhy. Mnoho západoevropských podniků totiž jako základní požadavek 

uvádějí právě certifikace řady ISO 9000. Uvedené strategie se rovněž dotýkají i slabých 

stránek podniku. Inovačními aktivitami by se snížila přílišná likvidnost podniku, zlepšila 

by se úroveň podnikových inovací a došlo by i ke zkrácení dodacích lhůt.  
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5.8 Závěrečné shrnutí a doporučení 

S využitím předchozích analýz lze konstatovat, že podniku Zdeněk Štůsek – 

Dřevovýroba se daří dobře. Nejdříve byla situace v podniku ohodnocena pomocí 

finančních ukazatelů pro léta 2006 až 2010. Prokázalo se, že se firmě dařilo překonat 

vzniklé problémy v souvislosti s celosvětovou hospodářskou krizí. V roce 2010 dokonce 

zaznamenala opětovný nárůst hospodářského výsledku a mohla si dovolit přijetí dalších 

zaměstnanců. Dřevovýrobu lze označit za finančně stabilní a zdravý podnik. Bankrotní ani 

bonitní model nepoukázal na jakákoliv finanční rizika. Potýká se spíše s opačným 

problémem a to přílišným překapitalizováním. Je to způsobeno konzervativní strategií 

podniku, která odmítá jakékoliv dluhy. K financování plánovaných aktivit používá 

dosažený zisk a vlastní kapitál. Z tohoto důvodu drží velké zásoby peněžních prostředků   

na bankovním účtu. Snížením objemu krátkodobého finančního majetku by se likvidita 

podniku snížila na přijatelné, doporučené hodnoty. Rentabilita vlastního kapitálu               

by se zvýšila, jelikož v současnosti vlivem nevyužití cizího kapitálu a současným 

působením tzv. finanční páky, je hodnota ROA zbytečně nízká. Podniku by proto rozhodně 

prospělo investovat část volných prostředků, ať už do inovace výrobní činnosti nebo         

do finančního majetku. Jejich současné uložení na bankovním účtu totiž přináší příliš malé 

zúročení.  

Analýzou konkurenčních sil dle Portera bylo potvrzeno dobré postavení podniku      

na trhu. Vyniká především důsledným zpracováním výrobků a důrazem na kvalitu.              

Do budoucnosti by největší pozornost měl podnik věnovat právě jakosti produkce. Měly   

by na ni být orientovány i inovace. Zejména posílení automatizace výroby a zavedení 

linek, které by snížily riziko způsobené chybou lidského faktoru. Následně také navýšení 

důrazu na přesnost seřízení strojů a pravidelnou údržbu, aby nedocházelo ke zbytečným 

prostojům či výrobě zmetků v důsledku špatného seřízení. Zřídit by se rovněž měla pečlivá 

výstupní kontrola, která je nezbytnou součástí každého managementu kvality. Měla by se 

také zvýšit zainteresovanost zaměstnanců na výrobě. Vedle negativní, v podobě srážek 

z výplaty za prokázané nekvalitní výrobky, i pozitivní zainteresovanost, orientovanou       

na psychiku zaměstnance. Měl by se cítit významnou součástí podniku. Pochopit, že jeho 

konání se významně zrcadlí do dalšího vývoje podniku a do jeho budoucnosti s podnikem 

spojené. Bude-li se chovat nezodpovědně a nebude pečlivě kontrolovat kvalitu své práce, 

odrazí se to v ziskovosti jeho zaměstnavatele a následně i v jeho platě. V horším případě, 

může být pro nedostatek zakázek propuštěn. Určitou snahou o větší zainteresovanost 
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zaměstnanců může být zavedení volby zaměstnance čtvrtletí a jeho následného 

podnikového zveřejnění. Předcházet by tomu mělo pořádání podnikových seminářů 

několikrát do roka, za účelem školení zaměstnanců o aktuálních požadavcích na kvalitu      

a o zjištěných novinkách týkajících se bezpečnosti práce ve firmě. Vše by probíhalo 

formou dialogu, kdy by i zaměstnanci mohli prezentovat své myšlenky a připomínky. 

Z jednotlivých sezení by vznikla příručka pro zaměstnance, ve které by v případě 

nejasností mohli hledat a ujistit se, jaké rysy má mít shodný výrobek či zda danou operaci 

provádí správně. Volba zaměstnance čtvrtletí by následně proběhla na základě vyhodnocení 

kvality jeho odváděné práce, účasti na podnikových seminářích a ochotě dalšího 

vzdělávání v podnikových záležitostech. Odměnou by mu bylo celopodnikové uznání    

před zbývajícím kolektivem, popřípadě symbolická finanční odměna. U zaměstnanců 

s opakovaným zjištěním nekvalitně odvedené práce by byl postup opačný. Příště by se jistě 

snažil, aby jeho jméno nebylo opět potupně zveřejněno jako anti-zaměstnanec čtvrtletí.  

Významnou pomocí ve snaze o zkvalitnění produkce by rovněž bylo zavedení 

systému jakosti dle ISO 9000. Podpořil by se systém neustálého zlepšování, stabilizovala 

by se úroveň dosahované jakosti produkce, zdokonalila by se úroveň dokumentace 

v podniku spolu s monitoringem jednotlivých aktivit. Podniku by se jistě naskytly nové 

exportní příležitosti, jelikož řada podniků požaduje od svých dodavatelů auditorem 

prokázanou shodu s normami ISO. Posílila by se i důvěryhodnost pro současné                    

a potenciální odběratele.  

Řadu příležitostí by firmě přinesla i účast ve sdružení či alianci s jinými podniky. 

Propojení se stabilním a důvěryhodným partnerem by mohlo podniku přinést možnost 

spolupráce na výzkumných a inovačních aktivitách, či vzájemné propojení know-how. 

V dnešní době, kdy mají převahu velké nadnárodní podniky, jsou možnosti malých 

podniků značně oslabeny. Možností jak se s danou situací vyrovnat je právě propojení 

aktivit s obchodním partnerem. Nemusí se zrovna jednat o podnik se stejným předmětem 

podnikání, ale např. o dodavatelský či odběratelský podnik. Částečně by se tak i vyřešil 

problém s narůstající vyjednávací silou dodavatelů a odběratelů.  

Poslední doporučení se týká internetových stránek podniku. Vzhledem k tomu,         

že Dřevovýroba z velké části spolupracuje i s německými odběrateli, bylo by vhodné        

na ně umístit možnost zobrazení i v němčině, popřípadě v angličtině. Dále je potřeba 

zmínit, že podnik sice sleduje jejich statistiku návštěvnosti prostřednictvím registrace 

v TOPlistu, chybí ale prostředky či aplikace pro jejich „zviditelnění“. Modernizace a lepší 
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propagace stránek by mohly výrazně přispět ke zvýšení tržeb, jelikož po dopadu světové 

hospodářské krize řada podniků zanikla a jejich odběratelé nyní pomocí Internetu 

vyhledávají nové příležitosti pro své zásobení.  

Seřadí-li se jednotlivá doporučení dle důležitosti pro další rozvoj podniku, je jejich 

pořadí následující. Jako nejpodstatnější se jeví úprava a „zviditelnění“ webových stránek, 

jelikož to je cesta, jak rozšířit odběratele podniku o tzv. nezávislý trh, aby poměr          

mezi oběma trhy byl vyrovnanější. Podnik by tak alespoň měl na rozdíl od současné 

situace možnost u poloviny svých odběratelů lépe vyjednat podmínky obchodu. Dále          

je rovněž velice důležité zavedení větší automatizace výroby se silným důrazem na kvalitu 

produkce, doprovázené zvýšením odpovědnosti a vzdělání zaměstnanců. Velmi prospěšné 

pro další vývoj podniku by bylo i zavedení certifikace ISO spolu s účastí ve sdružení         

či alianci s další firmou. Asi nejméně podstatné je doporučení, aby podnik snížil objem 

volných peněžních prostředků na bankovním účtu. Pro budoucí vývoj je totiž podstatnější 

do čeho budou prostředky investovány, než jaký je jejich objem. Změnou množství by se 

pouze podařily vylepšit hodnoty ukazatelů rentability a likvidity.  

 

Rozpracování návrhu týkajícího se webových stránek podniku 

 Jako první je nutné zaměřit pozornost na zlepšení úrovně webových stránek. 

Současné provedení je silně zastaralé, obsah je příliš jednoduchý a „neoslovitelný“. 

Zejména by se měla vylepšit grafika stránek a více propracovat údaje o podniku. Zdůraznit 

především dvacetiletou praxi a stabilní postavení na trhu. Prospěšná by byla i větší 

personifikace stránek, kdy jejich návštěvník získá pocit většího kontaktu s danou firmou     

a nepůsobí to na něho tolik odměřeně. V současném provedení je na stránkách pouze 

telefonní kontakt pro komunikaci v němčině, vhodnější by ale rozhodně byla i možnost 

přímého zobrazení stránek v cizím jazyce. Dále by se na stránky měl umístit i kontaktní 

formulář, pro případ jakýkoliv dalších dotazů, nezávazných poptávek nebo malých 

objednávek. Rozhodně by měla existovat možnost objednat si určité množství výrobků 

prostřednictvím stránek, z toho důvodu by měly obsahovat i základní ceny jednotlivých 

produktů. S uvedením možností slev v případě větší objednávky, vlastní dopravy apod.  

 Nový design stránek dokáže zákazníka více zaujmout a přesvědčit o věrohodnosti 

podniku, nedokáže ale sám o sobě „přilákat“ a oslovit potenciální zájemce. Vzhledem 

k předmětu podnikatelské činnosti se nejeví vhodné využívání sociálních sítí, jako je 
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Facebook nebo Twitter. Rovněž ani registrace a umístění nabídky na portál Heureka.cz      

se příliš nehodí. Dřevovýroba prostřednictvím Internetu potřebuje navázat obchodní vztahy 

typu B2B (business-to-business), kdežto uvedené možnosti jsou spíše využitelné pro B2C 

(business-to-customer), jelikož jejich cílem je oslovit potencionálního zákazníka nikoliv 

podnik. Proto je z hlediska zaregistrování nabídky vhodnější portály typu ePoptávka, 

Seznam Firmy, AAA poptávka apod. Dále by se měla umístit vizitka podniku i na Mapy.cz 

a Google mapy. Stačí do vizitky uvést název podniku, kontakt a odkaz na firemní webové 

stránky. Další možností je již zmiňovaná SEO optimalizace, prostřednictvím které se zajistí 

umístění odkazu na podnikové stránky na předních pozicích v používaných vyhledávačích.  

Stránky se tak stanou mnohem navštěvovanější, a když navíc uživatele zaujmou novým 

designem a nabídkou, je počáteční úspěch zaručen. Poslední možností zviditelnění 

webových stránek podniku je zřízení PPC reklamy. Výhodou tohoto typu reklam je,          

že       na rozdíl od bannerových reklam se zde platí za skutečného klienta, který uvedené 

stránky navštíví. Finanční výdaje na reklamu jsou tak mnohem lépe kontrolovatelné, 

jelikož se neplatí paušálně za umístění reklamy, ale za skutečné navštívení stránek. Další 

nespornou výhodou PPC reklam je možnost zacílení, což znamená, že se podnik dopředu 

s marketingovou agenturou dohodne, na stránkách s jakou tématikou se reklama bude 

zobrazovat.  

 Po konzultaci s marketingovou agenturou jsou finanční náklady na jednotlivé 

aktivity v souvislosti se změnou designu webových stránek a s PPC reklamními 

kampaněmi uvedeny v tabulce č. 5.15.  

 

Tabulka č. 5.15   Finanční náklady na re-design webových stránek a PPC reklamu     

pro roky 2012 a 2013 

 

Typ výdaje Rok 2012 Rok 2013 

Re-design webových stránek 20 000 0 

Překlad stránek 3 000 0 

Příprava kampaně 5 000 0 

Správa kampaně 10 000 5 000 

Roční stanovená útrata na kampaň 20 000 20 000 

Celkem výdaje 58 000 25 000 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě konzultací s marketingovou společností 
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S dalšími výdaji je nutné kalkulovat v případě zaregistrování na portálech AAA 

poptávka, Firmy.cz na Seznamu apod. Základní registrace s umístěním kontaktů na podnik 

je zpravidla zdarma. Chce-li ale podnik registrovat konkrétní nabídku, či zasílat vhodné 

poptáveky na firemní e-mail, je nutné zaplatit poplatek. Na AAA poptávce se taxa 

pohybuje v rozmezí 2990 až 4499 Kč, v závislosti na rozsahu, co od portálu firma 

požaduje. Na ePoptávce jsou sazby od 1690 do 4990 Kč, rovněž v závislosti na objemu 

požadovaných aktivit. Obdobné jsou ceny i na Firmy.cz, vyžaduje-li podnik i umístění 

vizitky na Mapy.cz.  

V tabulce č. 5.16 je nastíněna časová náročnost jednotlivých aktivit potřebných 

k větší popularitě webových stránek na Internetu. Nejdříve je nutné zajistit designovou 

úpravu stránek a jejich překlad. Teprve poté je vhodné zapracovat na větší „viditelnosti“ 

zmodernizovaných stránek. PPC kampaň se vytváří v rozmezí jednoho až dvou týdnů.   

Má-li podnik konkrétní vize, nároky a cíle, kterých chce prostřednictvím kampaně 

dosáhnout, je tvorba mnohem méně časově náročnou. Úsporou času jsou i osobní 

konzultace, jelikož např. komunikací pomocí e-mailů se příprava kampaně zpravidla 

protáhne až o týden. Počet dní potřebných ke správě kampaní je pouze orientační, jelikož 

přesná se odvíjí od velikosti kampaně, stanovené měsíční útratě, úspěšnosti kampaně          

a objemu potřebných změn. Jedná-li se o malé kampaně, jejichž údržba a správě není 

náročná, vyškolí se obvykle zaměstnanec z daného podniku, který má pak dané činnosti na 

starosti. Marketingová společnost se poté stará pouze o vyhodnocování úspěšnosti              

a provedení nutných změn. Odezva kampaně je prakticky ihned po spuštění a výhodou je 

přesná měřitelnost a prokazatelnost úspěšnosti.  

 

Tabulka č. 5.16   Časová náročnost na re-design webových stránek a PPC reklamu 

 

Aktivita Časová náročnost 

Re-design webových stránek 2 týdny 

Překlad stránek 1 týden 

Příprava kampaně 1 - 2 týdny 

Správa kampaně 10 dní / rok 

Odezva na Internetu okamžitá 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě konzultací s marketingovou společností 
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 Náročnost na personál není nikterak velká. Většina operací se zpravidla externě 

zadá marketingové společnosti. Ta následně může vyškolit zaměstnance v podniku 

k provádění jednoduchých a rutinních úkonů, obvykle z oblasti správy kampaně. 

 

Předběžná kalkulace výnosů 

 Okruh potenciálních zákazníků zahrnuje zahrádkářství, stavebniny a stavební 

podniky, školy se zemědělským zaměřením, technické služby apod. Proto předběžná 

kalkulace ve výši 900 eventuálních odběratelů není nijak nereálná. Jen zahrádkářství je dle 

údajů Zahradního centra okolo 22 v každém kraji, včetně Prahy. Z uvedeného objemu je 

možné oslovit 1 – 2 % odběratelů, především prostřednictvím nejrůznějších Poptávek       

na Internetu. Průměrná objednávka každého odběratele je 72 000 Kč, jelikož většina 

českých zákazníků preferuje již osazené násady, které jsou podstatně dražší než pouhé 

násady. Pouze násady zpravidla odebírají zahraniční klienti, kteří si je osazují až ve své 

zemi. Vynásobením průměrné objednávky objemem reálně oslovených odběratelů se získá 

hodnota celkových očekávaných tržeb za rok. Zisková marže jednotlivých výrobků            

se pohybuje mezi 20 a 30 %
64

. V tabulce č. 5.17 je pro výpočet použita střední hodnota,    

tj. 25 %. Z uvedeného zjednodušeného propočtu předběžných výnosů vyplývá, že investice 

ve výši 58 000 Kč v prvním roce může vynést celkovou ziskovou marži v hodnotě 324 000 

Kč. Samozřejmě se nejedná o příjem čistý, jelikož je nutné počítat s výdaji na oslovení 

eventuálních odběratelů, náklady na vyřízení objednávek, na rozvoz zboží apod.  

 

Tabulka č. 5.17   Algoritmus výpočtu očekávaných výnosů 

 

Počet potenciálních odběratelů na trhu 900 

Oslovení odběratelé  18 

Průměrná objednávka za rok (v Kč) 72 000 

Celkové tržby za rok (v Kč) 1 296 000 

Hodnota marže za rok (v Kč) 324 000 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě konzultací s marketingovou společností 

                                                      
64

 TYDLAČKOVÁ, Alena. Cenová politika v podniku. Ostrava, 2010. 53 s. Bakalářská práce. Vysoká škola 

báňská – Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce Anna OPLATKOVÁ. 
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6 Závěr 

Zdeněk Štůsek – Dřevovýroba je podnik působící na trhu od roku 1991. Za dobu své 

existence si dokázala vydobýt stabilní postavení na trhu a získat pověst solidního 

obchodního partnera. Podařilo se jí to především díky silnému důrazu na kvalitu produkce, 

řádnému plnění dohodnutých lhůt a včasné úhradě svých závazků. Díky své konzervativní 

strategii ve financování, která klade podniku za cíl nevyužívat žádných dluhů a veškeré své 

aktivity hradit z vlastních zdrojů, neměla firma nikdy významné problémy se solventností 

a získala si tak pověst solidního a platícího obchodního partnera. Sídlo má ve Valašské 

Bystřici, malé obci ve Zlínském kraji, kde dokázala vytvořit nejen řadu pracovních míst            

pro zdejší obyvatele, ale také se sponzorsky účastní řady místních kulturních akcí. Přispívá 

tak k rozvoji a zaměstnanosti obce. Tradice dodržuje i volbou předmětu podnikání. Jedná 

se o výrobu dřevěných násad, tudíž výrobu pro valašský region typickou, a na rozdíl         

od chemického zpracování dehtu ve Valašském Meziříčí, i ekologickou.  

Cílem práce je posoudit, zda je zkoumaný podnik konkurenceschopný. Lepší analýze 

konkurenceschopnosti má posloužit i stanovený dílčí cíl a hypotéza, uvedené hned v úvodu 

práce. K jejich možnému vyhodnocení a stanovení jasného rozhodnutí bylo zapotřebí 

aplikovat celou řadu metod a posoudit jejich závěry.  

Dílčím cílem je posoudit finanční zdraví podniku v roce 2010, a to prostřednictvím 

bonitního a bankrotního modelu. K možnému stanovení závěrů byly aplikovány nejen 

uvedené modely, ale také finanční analýza. Jednoznačně vyplynulo, že podnik dosahuje 

ekonomické stability, v žádném případě mu nehrozí riziko bankrotu, tudíž je finančně 

zdravý. Z finančního pohledu je tak možné podnik označit za konkurenceschopný. Vychází 

se tak z faktu, že konkurenceschopnost společnosti se odráží v její výkonnosti, kterou        

je možné měřit pomocí finanční analýzy.  

Hypotéza je orientována na konkurenční výhodu, konkrétně: „Podnik                          

je konkurenceschopný, prokáže-li se, že vlastní konkurenční výhodu v podobě ceny a kvality 

produkce.“. K  vyhodnocení byla aplikována scoring mapa konkurenčních výhod, ve které 

zákazníci vyhodnotili kvalitu a cenu za největší a nejdůležitější výhodu násady. Jedná        

se o faktory nejvíce posuzované při nákupu a rovněž přinášející spotřebiteli největší užitek. 

Dále byla pomocí Porterovy analýzy konkurenčních sil mimo jiné posouzena úroveň 

postavení firmy vůči její konkurenci. Nejdříve byly společně vyhodnoceny vývoje 

vybraných ukazatelů u všech významných konkurentů a následně byli jednotliví 
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konkurenti porovnáni dle vybraných kritérií trhu. U obou postupů se prokázalo dobré 

postavení Dřevovýroby na trhu, kdy oproti konkurenčním podnikům vyniká především 

kvalitou zpracování výrobků. Podnik je proto jednoznačně konkurenceschopný, jelikož 

vlastní obě konkurenční výhody stanovené hypotézou. Kvalitu dokonce na takové úrovni, 

které ostatní konkurenti prozatím nedosahují.  

Vyhodnocením dílčího cíle a hypotézy se jednoznačně potvrdilo, že vybraný podnik    

je konkurenceschopný. Stanoveného cíle práce je tudíž dosaženo. Přínosem práce            

pro podnik je komplexní analýza nejen jeho finanční situace a postavení na trhu, ale také 

pohled na vývoj dřevozpracujícího odvětví. Rozbor očekávaného poklesu zaměstnanosti, 

problémy spojené s existencí Tendru na těžbu dřeva uskutečněného státním podnikem Lesy 

ČR nebo Dřevěné knihy. Věnuje se také rostoucímu exportu dřeva a dalšímu možnému 

nárůstu ceny dřevařské kulatiny. Komplexnost analýzy dokládá i fakt, že v práci jsou 

použity finanční i nefinanční ukazatele. Nelze tudíž říci, že se hodnotí pouze jedna rovina 

konkurenceschopnosti.  

Za největší konkurenční výhodu firmy je označena kvalita produkce. Nesmí se ovšem 

stát, že se podnik spokojí se současnou situací a konkurence ho o jeho výhodu časem 

připraví. Je důležité, aby zaměřil své inovační aktivity na možnosti dalšího zlepšování 

dosahované jakosti, popřípadě na schopnosti udržet úroveň provedení výrobků bez větších 

výkyvů a zbytečné zmetkovosti. Proto je i převážná část doporučení orientována na cesty 

vedoucí k dalšímu zlepšení kvality produkce. Možností je např. pořízení automatických 

linek a zajištění pravidelnosti jejich seřízení nebo proškolování a zvyšování kvalifikace 

zaměstnanců v oblasti jakosti. Významným přínosem pro podnik by byly aktivity 

zaměřené na modernizaci webových stránek a jejich větší „zviditelnění“. Jedná se o návrh, 

který dokonce není příliš finančně ani časově náročný. Pouze rozšířením svých služeb         

o nabídku prostřednictvím Internetu má podnik možnost pojistit se pro případ nenadálého 

výpadku v objednávkách současných klientů a rozšířit jejich okruh o více zástupců 

z nezávislého trhu. Podaří se mu tak i snížit rostoucí vyjednávací sílu odběratelů.  
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Seznam zkratek 
 

atd.  a tak dále 

apod.  a podobně 

B2B  Business-to-Business 

  obchodní vztahy pouze mezi obchodními společnostmi  

B2C  Business-to-Customer 

  obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi a koncovými zákazníky 

CF  cash-flow 

ČR  Česká republika 

DIN   Deutsches Institut für Normung 

Německý institut vydávající normy 

EAN kód  European Article Number 

Typ čárového kódu 

EAT  Earnings after taxes 

  Zisk po zdanění / Čistý zisk 

EBIT  Earnings Before Interest and Tax 

Zisk před úroky a zdaněním 

EU  European Union 

Evropská unie 

EUR  euro 

FS  finanční stabilita 
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FSC  Forest Stewardship Council 

Mezinárodní, nezávislá, nevládní, nezisková organizace podporující šetrné 

obhospodařování lesů s principy trvalé udržitelnosti 

fy  firmy 

ISO  International Organization for Standardization 

  Mezinárodní organizace zabývající se tvorbou norem 

Kč  Koruny české 

KZ  krátkodobé závazky 

mil.   milión 

NACE  Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés 

Européennes“ 

Klasifikace ekonomických činností 

např.   například 

OA  oběžná aktiva 

OKEČ  Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

ROA  Return on Assets 

Rentabilita aktiv 

ROCE  Return on Capital Employed 

Výnosnost dlouhodobého kapitálu 

ROE  Return on Equity 

Rentabilita vlastního kapitálu 

ROS  Return on Sale 

Rentabilita tržeb 
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SEO  Search Engine Optimization 

  optimalizace pro vyhledávače 

SWOT  Strength, Weakness, Opportunities, Threats 

  Silné stránky, Slabé stránky, Příležitosti, Ohrožení 

tis.   tisíc 

tj.  to jest 

tzv.  tak zvané 

VS  výnosová stabilita 
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