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1 Úvod 

Tématem této diplomové práce je konkurenceschopnost maloobchodního podniku. 

V rámci práce bude zhodnocena konkurenceschopnost podniku, jehož předmětem podnikání 

je nákup sportovního vybavení a doplňků za účelem dalšího prodeje. Jelikož si vedení tohoto 

podniku nepřálo, aby byl použit oficiální název společnosti, bude tento požadavek 

respektován a podnik bude v celé diplomové práci zmiňován pouze pod fiktivním názvem 

XY, s. r. o.  

„Otázka konkurenceschopnosti“ se stává součástí prakticky každodenní existence firem. 

Důvodem je skutečnost, že podnikatelské prostředí dnešního světa se stává stále složitějším 

a nepředvídatelnějším. Příčinami globálních trendů se celý svět propojuje, roste konkurence, 

zvyšují se nároky na veškeré oblasti, nejen podnikatelských činností. Rozvoj komunikačních 

technologií a znalostní ekonomiky přináší velmi ostré a otevřené konkurenční prostředí. 

Vše se zrychluje a nepředvídatelně proměňuje, veškeré aspekty působící na podnik vyžadují 

kreativní myšlení, dynamické jednání a inovativní změny.  

Takto náročné prostředí však zároveň přináší i mnoho příležitostí, které by si měl podnik 

uvědomovat a využívat dříve než jeho konkurenti. Konkurenceschopnost podniku vypovídá 

o jeho úspěchu či neúspěchu, respektive o schopnosti obstát v soudobém podnikatelském 

prostředí.  

V rámci této práce je stanovena hypotéza, že meziroční poklesy tržeb svědčí o klesající 

konkurenceschopnosti analyzovaného podniku a bez větších zásahů a změn není podnik 

schopen v horizontu několika let obstát na trhu.  

Dílčími cíli této práce bude analyzovat vnitřní i vnější podnikatelské prostředí vybraného 

podniku a následně vymezit a vyhodnotit celkový potenciál firmy, a to pomocí diagnostické 

metody GM-TREND. Hlavním cílem bude na základě získaných výsledků potvrdit, 

či vyvrátit stanovenou hypotézu a následně navrhnout řešení pro případné zlepšení stávající 

situace podniku. Respektive doporučit jaké potenciály konkurenceschopnosti dále rozvíjet 

a zlepšovat, a které se naopak snažit omezit a snížit jejich negativní důsledky.  

Celá práce bude rozčleněna na čtyři základní části.  První, teoretická část bude vymezovat 

základní východiska a pojmy související s konkurenceschopností a se způsoby jejího měření. 

Součástí také bude vysvětlení několika základních a nejpoužívanějších metod pro hodnocení 

konkurenceschopnosti podniků. Druhá část poskytne stručnou charakteristiku podniku 

a základní informace. V následující analytické části bude, na základě vybraných metod 
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z teoretické části, zpracována analýza podnikatelského prostředí podniku a budou 

vyhodnoceny potenciály konkurenceschopnosti podniku. V poslední, stěžejní části, budou 

navrhnuta řešení pro zlepšení současné situace podniku. Tato část bude také zahrnovat 

doporučení, na které potenciály by se měl orientovat, rozvíjet je a zlepšovat. Naopak kterým 

potenciálům by měl podnik věnovat pozornost z toho důvodu, že pro něj představují hrozbu 

či slabou stránku a působí negativně na celkovou situaci podniku. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA KONKURENCESCHOPNOSTI 

PODNIKU 

Tato část práce, zabývající se teoretickými východisky, je určena k poskytnutí uceleného 

přehledu hlavních pojmů souvisejících s konkurenceschopností podniku a s jejím 

hodnocením. Postupně bude vymezeno a popsáno několik vybraných základních metod, 

užívaných pro hodnocení konkurenceschopnosti podniku, a které budou východiskem 

pro jejich praktickou aplikaci v následující části této práce.   

2.1 Teorie konkurence a konkurenceschopnosti 

Pojem konkurence lze definovat jako soupeření, soutěžení, případně hospodářskou 

soutěž. Na konkurenci je třeba mít nejen ekonomický zorný úhel, ale také rovněž sociální, 

kulturní, etický, politický apod. Aby se konkurent mohl účastnit konkurenčního vztahu, musí 

splňovat alespoň 2 požadavky: 

 Musí být konkurenceschopný, tzn., že musí vlastnit konkurenční potenciál. 

 Musí chtít vstoupit do konkurence a musí disponovat specifickým potenciálem. 

Z této definice je nutné si uvědomit rozdíl mezi konkurencí jako výsledkem – produktem 

aktivit podniku a mezi konkurenceschopností jako potenciálem podniku. (Ludvík, 2008) 

Konkurenceschopnost podniku, vágní pojem, jehož správné vymezení je velmi 

komplikované a má mnoho výkladů. Konkurenceschopnost je jakýmsi potenciálem podniku 

(podnikatele) a projevuje se dvěma charakteristikami:  

 Všeobecná charakteristika – potenciál existuje jako rozdíl mezi tím co je, a tím, 

co má/mělo/může být. Neboli potenciál se projevuje jako pravděpodobná změna, která 

vyvolá na jedné straně odpor ke změně a na straně druhé představuje příležitost 

k umocnění potenciálu původního.  

 Speciální charakteristika – vyskytuje se externí potenciál, který může omezovat nynější 

potenciál firmy nebo naopak může přinášet příležitosti k umocnění podnikatelského 

potenciálu. (Konkurent firmy na straně nabídky, nebo na straně potřeby). (Mikoláš, 2005) 

2.1.1 Model konkurenceschopnosti IDINMOSU   

Model IDINMOSU prezentuje veškeré faktory, které utvářejí konkurenceschopnost 

podniku. Tento model znázorňuje všechny dimenze konkurenceschopnosti, postupně 



9 
 

v několika rovinách. Všechny prvku modelu jsou nezbytné k dosažení konkurenceschopnosti 

a jsou nazývány pilíři konkurenčních potenciálů.  

Obr. 2.1 Model IDINMOSU 

 

Zdroj: [MIKOLÁŠ, Zdeněk a Jindra PETERKOVÁ et al. Konkurenční potenciál průmyslového 

podniku. 2011, s. 201] 

Jádrem konkurenceschopnosti a zároveň prvkem, kolem kterého působí ostatní vlivy, 

jsou vize a strategie firmy. Právě z vize a strategie vychází mobilita, identita, integrita 

a suverenita. Dále v modelu figurují čtyři externí zdroje - příroda, lidská společnost, prostor 

a čas. Model konkurenceschopnosti doplňují prvky, jako jsou obchodní partneři a zákazníci; 

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

(Mikoláš, 2005) 

Složkám identity, integrity, mobility a suverenity je nejen v literatuře, ale především 

v praxi věnována příliš malá pozornost. Je potřebné si uvědomit, že právě tyto prvky jsou 

výraznými a zásadními složkami konkurenčního potenciálu firem. Proto budou tyto pojmy 

stručně vymezeny a opodstatněny v dalších odstavcích.  

Identita představuje vymezení firmy v okolním světě. Jde o tzv. nalezení vlastního „JÁ“. 

Identitu tvoří pět základních znaků: 

 Idea – nosná myšlenka, vize, která je přenášena do podnikatelského záměru. 

 Totem – prostorová lokalizace ideje. 
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 Design – obraz ideje, jenž je esteticky a audiovizuálně znázorněn.  

 Rituál – procesy, chování, komunikace a další, utvářené z ideje a zhmotňující její 

obsah.  

 Inovace – přeměna ideje, totemu, designu a rituálu do nových forem. 

Integrita (soudržnost) je definována jako síla a odolnost systému v celistvosti. 

Jde o spojení individualizovaných prvků systémů, které disponují svojí vlastní identitou, 

s celkem – firmou.  

Mobilita dodává podniku dynamičnost a představuje aktivní složku. Jde v podstatě 

o schopnost a možnost reakce na změny vnitřního i vnějšího prostředí podniku, adaptovat 

se a vyvíjet se. Mobilita se projevuje pohybem v časoprostoru, jako přemisťování 

materiálních i nemateriálních prvků, vztahů a činností podniku.  

Suverenita vymezuje postavení firmy v podnikatelském prostředí. Suverenita 

se projevuje v případě, že firma má reálnou možnost a schopnost účelně a účinně rozhodovat 

o svém vlastním vývoji a následně tato rozhodnutí realizovat. (Mikoláš, 2005) 

Z podstaty výše zmíněných pojmů vyplývá, že konkurenceschopnost firmy nelze hledat 

a hodnotit jen na základě finančního zdraví, síle marketingu, inovační dynamiky atd., 

ale je nezbytné konkurenceschopnost zkoumat i z pohledu již zmíněných nových dimenzí. 

Je na místě také zmínit, že malé podniky se vyznačují lokálním charakterem a prakticky 

nulovou mobilitou a suverenitou. Přesně v opačné situaci se budou nacházet organizace 

transnacionálního charakteru.  

2.1.2 Konkurenční výhoda 

Konkurenceschopnost a konkurenční výhoda jsou klíčovými faktory výkonnosti 

a následné tvorby hodnoty firmy. Konkurenční výhoda vychází z hodnoty, kterou je podnik 

schopen utvářet pro své zákazníky a která převyšuje náklady podniku na vytvoření této 

hodnoty. Firma vlastní konkurenční výhodu v tom případě, když převaha nad konkurenty 

přináší dostatečné množství zákazníků a firma je chráněna před silami konkurence.  

„Během uplynulých čtyřiceti let se podnikové faktory považované za významné 

konkurenční výhody výrazně obměnily. Obměnily se v tom smyslu, že ty, které byly 

pro podniky v minulosti významnou konkurenční výhodou, jsou dnes již jen nutnou podmínkou 

existence“, tvrdí Záthurecký (2008, s. 51). 

Mezi zdroje konkurenční výhody patří: 



11 
 

 Originální dovednosti a kompetence. 

Takového dovednosti a kompetence jsou vlastní pouze konkrétnímu podniku. Pokud mají 

hmotný charakter, tak zde patří např. zařízení a technologie s intelektuálními majetkovými 

právy, licence, ochranné známky, patenty. A pokud mají nehmotný charakter, jedná 

se zejména o know-how, organizační systém, procesy, strategické partnerství apod.  

 Reprodukovatelné dovednosti a kompetence. 

Těmito charakteristikami může disponovat více podniků. Jde kupříkladu o stroje 

a technické zařízení, politiku marketingu, obecné poznatky a znalosti, neexkluzivní licence. 

Kompetence – dovednosti jsou směrodatné pro smysluplné, cílevědomé a efektivní zapojení 

zdrojů do tvorby designu, výroby a prodeje. (Marinič, 2008) 

2.1.3 Měření konkurenceschopnosti 

Obecně lze konkurenceschopnost definovat jako schopnost úspěšně soutěžit na trzích, 

ale problémem může být právě vymezení oné úspěšnosti. Hlavními problémy tedy 

je posouzení, která firma je vlastně úspěšná a na jakém základě se posuzuje úspěšnost firmy.  

V současném prostředí se mění i pohledy na tyto problémy a na to jak je zodpovědět. 

V „Nové ekonomice“ (viz kap. 2.4.2) se prosazuje celostní pohled na podnik, používají 

se nové ukazatele, a to jak finanční, tak především mimofinanční. Nutné je analyzovat obě 

zmíněné skupiny ukazatelů, provést jejich následnou syntézu a vyhodnocení. (Beneš, 2006) 

Finanční ukazatele 

Systémy hodnocení založené na finančních ukazatelích vychází z finančního účetnictví 

a jsou důležitými ukazateli měření finanční výkonnosti podniků. Slouží zejména pro daňové 

účely a kapitálové trhy. Výhody lze spatřit v dobré dostupnosti informací pro výpočty. Praxe 

prokázala, že samotné finanční ukazatele nejsou dostatečné pro hodnocení výkonnosti odniku. 

Hlavní problémy spojené s finančními faktory je možné definovat takto: 

 Mají historický charakter – jsou vyhodnocována až po skončení účetního období.  

 Zachycují jednorozměrný pohled na činnost podniku a opomíjí dlouhodobé cíle. 

 Chybí jejich zjevná spojitost se strategií podniku. 

 Jsou nevhodné pro předpovědi budoucího vývoje a tvorbu strategie = zpožděné 

ukazatele.  

 Ukazují pouze důsledky, a ne příčiny negativních jevů.  
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 Některé oblasti podnikatelských aktivit vůbec nepostihují, např. vliv prostředí, 

inovace, spokojenost zákazníka, význam lidského kapitálu. 

 Mnohdy jsou neprůhledné a nespolehlivé. (Synek, 2005) 

Nefinanční ukazatele 

V rámci skupiny nefinančních ukazatelů se rozlišují ještě další podskupiny faktorů, 

kterými jsou „tvrdé“ a „měkké“ ukazatele.  

Ty ukazatele, které jsou jednoznačně měřitelné, se označují za tvrdé. Patří sem např. 

snížení počtu reklamací, zvýšení počtu zákazníků, zvýšení tržního podílu, apod.  

Naopak pokud některý faktor změřit nelze, řadí se mezi ukazatele měkké. Právě tyto 

ukazatele se nejhůře měří a nejobtížněji se i řídí a kontrolují. Tzv. měkkými ukazateli jsou 

např. inovace, podniková kultura, zainteresovanost zaměstnanců, zlepšování image firmy, 

spokojenost nebo věrnost zákazníka, vylepšení pracovního prostředí, zvýšení kvalifikace, 

apod. (Synek, 2005) 

2.1.4 Způsoby zvyšování konkurenceschopnosti  

Při snaze o dosahování a zvyšování konkurenční schopnosti a o získání konkurenční 

výhody dlouhodobějšího charakteru se nelze zaměřit a užívat pouze jeden nástroj. Podniky 

musejí aplikovat široké spektrum nejrůznějších typů nástrojů.  

Mezi základní způsoby budování a zlepšování konkurenceschopnosti se řadí např. 

nepřetržité zlepšování kvality produktů a poskytovaných služeb, inovace, nové způsoby 

prodeje, rozšiřování sortimentu, zlepšování distribučních a marketingových kanálů, využívání 

a propojování informační systémů (business intelligence), znalostní management, 

celopodnikové vzdělávání, benchmarking, outsourcing, offshoring, síťové podnikání apod.  

Kooperace místo konkurence 

Významným soudobým trendem je idea partnerství, kooperace a síťového podnikání. 

Právě tento způsob podnikání může přinést vysokou konkurenční schopnost a podniky by 

měly formu tohoto podnikání zvažovat. Idea partnerství – spolupráce se stává novou životní a 

podnikatelskou filozofií. Trend naznačuje, že původní soupeření se může rychle 

a nevyzpytatelně měnit ve prospěch vzájemného propojení a aliančních dohod. Projevuje 

se tvorbou vzájemně výhodných vnitřních a vnějších sítí angažovaných subjektů, a to nejen 

v ekonomické oblasti.  



13 
 

Smyslem sítě je dosahovat kladných synergických efektů jako celku i jejich členů 

individuálně. Ekonomickým cílem sítí není pouhý zisk, ale především růst potenciálu sítě 

a jejích prvků. Podstatou spolupráce je dobrovolné sdílení hodnot, představ a přístupů. 

I přesto, že podniky vytvářejí jakýsi celek ve formě síťového propojení, je nutné zachovávat 

a ctít identitu, integritu, suverenitu a mobilitu jednotlivých členů.  

Spolupráce sítě může fungovat jak na formální, tak i neformální úrovni. Ať už jsou však 

subjekty sítě soustředěny na malém území, nebo jsou od sebe značně vzdáleny, 

je bezpodmínečně nutné jejich intenzivní a rychlé propojení informačními toky. Úspěch sítí 

se do určité míry odvíjí od toho, jakou mají subjekty vůli se domluvit dříve, než je donutí 

či zaskočí samotný vývoj. Je nutné si uvědomit, že samo spojení však není samospasitelné. 

Úspěch a růst není primárně založen na finančním kapitálu, ale na správném a účinném 

využití lokální kulturnosti lidí, na jejich kvalitách, schopnostech pružně spolupracovat 

a inovovat.  

Základní pravidla pro formování sítě jsou následující: 

 Podniky se kontaktují a stanovují si pravidla spolupráce – bez existence vnitřní 

hierarchie. 

 Podniky si navzájem nekonkurují, projevuje se neformální lobbing. 

 Cílem je maximální efekt z obchodu, proto se utvářejí principy, které zajišťují 

vzájemné nevykořisťování. 

 Spolupráce posiluje suverenitu a mobilitu sítě jako celku. Není potřebné mít souhlas 

celé skupiny k uzavření transakce.  

 Síť funguje na principech přímé demokracie. Neexistuje žádný vlastník a ani kontrolor 

a síť postupně získává parametry „nové“ synergické ekonomiky.  

 Principy sítě jsou sebekontrola a sebereflexe. Pokud někdo porušuje pravidla, bude 

vyloučen. (Ludvík, 2008) 

PRAVIDLA ROZVOJE PODNIKÁNÍ DLE M. J. KIERNANA 

M. J. Kiernan (1998) vymezuje několik kritérií jak se chovat v soudobém podnikatelském 

prostředí, aby podnik dosahoval růstu a byl konkurenceschopný. Níže jsou uvedena některá 

z klíčových pravidel pro strategické řízení podniku v 21. stol.: 

 Neřiďte se pravidly ve vašem oboru. Vytyčte si svá pravidla a přinuťte ostatní 

k vašemu následování. Utvořte nový konkurenční prostor. 
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 Inovujte, nebo nepřežijete! Vytvořte strategie pro neustálé inovace, protože 

nejúspěšnější podniky nepřetržitě inovují a překonávají samy sebe. 

 Analyzujte svůj podnik, hledejte ukrytá strategická aktiva a vytěžte z nich 

maximum. Hodnotný potenciál se skrývá často tam, kde ho ostatní přehlédli. 

Ať už se ukrývá uvnitř či vně podniku, je nutné jej objevit nebo si jej vytvořit.  

 Buďte rychlí a akceschopní. V dnešním světě je lepší jít z 80% po správné cestě 

ale jít rychle, než si být 100% jisti, ale mít několikaměsíční zpoždění.  

 Buďte proaktivní a experimentujte. Jestliže nevyrazíte do útoku a nedáte věci 

do pohybu, nepočítejte s tím, že vám příležitost spadne do klína a zachrání vás 

velikost a pověst vašeho podniku. 

 Bořte hranice. Díky virtuální společnosti postupně mizí interní hranice mezi 

zaměstnanci různých oborů, hranice mezi podniky a jich dodavateli, zákazníky 

i konkurenty. 

 Neustále využívejte všech svých zaměstnanců a všeho co umějí. Smyslem 

je především posílení pravomocí neboli udělení větší rozhodovací možnosti i většího 

množství zdrojů. (Kiernan, 1998) 

2.2 Podnikatelské prostředí 

Každý podnikatelský subjekt funguje v určitém prostředí, které se skládá z mnoha prvků 

a faktorů, které na podnik působí (viz Obr. 2.2). Členění podnikatelského prostředí je velmi 

různorodé a liší se od pohledu konkrétního autora. Pro tuto práci bude využito členění 

dle zmíněných autorů (Ludvík, L.; Fotr, J.; Dvořáček, J. a další).  

Jedná se tedy o jakýsi souhrn vlivů, které ovlivňují podnik, podnikatele i podnikání. Tyto 

vlivy se vyvíjejí v čase a prostoru. Podnikatelské prostředí, v němž podnik působí, může 

vytvářet nové příležitosti, ale také může přinášet potencionální hrozby pro podnik. Výsledky 

podniku jsou mnohdy závislé právě na podnikovém okolí a míře jeho vlivu. Zaznamenáváme 

totiž skutečnost, že hlavními příčinami růstu, nebo naopak poklesu, či jiných dlouhodobých 

změn v podniku je vliv faktorů okolí. Z těchto důvodů je potřebné provádět důkladný 

monitoring a systematickou analýzu podnikového okolí.  

Znalost podnikatelského prostředí je přínosem hned z několika důvodů. Analýza 

prostředí vede nejen k vymezení samotných prvků podnikatelské okolí, ale také k pochopení 

vztahů s okolím. Dalším přínosem znalosti okolí je získání schopnosti adaptace na prostředí 

a možnosti využívat veškeré znalosti k ovlivňování okolí.  
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Obr. 2.2 Podnikatelské prostředí 

 

 

 

 

 

Zdroj: [FOTR, Jiří a Emil VACÍK et al. Tvorba strategie a strategické plánování: Teorie a praxe, 

2012, s. 39] 

Podnikatelské prostředí je podle vztahu k podnikatelskému subjektu klasifikováno 

na vnitřní a vnější.  

2.2.1 Vnitřní podnikatelské prostředí 

Vnitřní prostředí zastupuje tzv. Mikroprostředí, které je prostředím vlastní firmy. 

Základními faktory jsou: umění vlastnit, umění vést lidi, umění uspokojovat potřeby, umění 

komunikovat, umění formulovat podnikatelskou filozofii a reziduální faktory. (Ludvík, 2008) 

Vnitřním prostředím jsou faktory, které působí uvnitř podniku a mají specifický dopad 

na jeho řízení. Obsahuje veškeré kontrolovatelné prvky uvnitř samotného subjektu z hlediska 

jeho struktury, organizace, vývojového stádia a zdraví, a které ovlivňují jeho činnost. Řadí 

se zde například sociální smír, pracovní morálka, finanční zdraví, dále také dělba práce mezi 

útvary a vzájemná spolupráce. Cílem analýzy vnitřního prostředí je odhalení silných a slabých 

stránek firmy. (Zamazalová, 2010) 

2.2.2 Vnější podnikatelské prostředí 

Vnější prostředí je dále možno členit na Makroprostředí a Mezzoprostředí. 

Makroprostředí charakterizuje celospolečenské pohyby. Představuje celkový politický, 

ekonomický, sociální a technologický rámec, ve kterém se podnik nachází. Podnik prakticky 

nemá možnost aktivně toto okolí ovlivnit. Důležitým faktem však je, že může na makrookolí 

reagovat svým rozhodováním, připravit si alternativy, a tímto do určité míry ovlivňovat směr 

svého vlastního vývoje.  

MAKROPROSTŘEDÍ 

 MEZZOPROSTŘEDÍ 

MIKROPROSTŘEDÍ 
Zdroje strategického 

záměru podniku 

Legislativa 

Ekonomika 

Technologie Ekologie 

Sociologie 
Kultura 

Demografie 

Zákazníci 

Konkurence 

Distribuce 

Dodavatelé Substituty 
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Mezzoprostředí bezprostředně ovlivňuje danou firmu a základními faktory zde jsou 

přírodně ekologické faktory, technická a dopravní infrastruktura, všeobecná a ekonomická 

kultura, ekonomická a podnikatelská infrastruktura, pilotní subjekty a reziduální faktory.  

 Vnější okolí se skládá z několika stupňů, které jsou vyjádřeny v Obr. 2.3. 
 

Obr. 2.3 Komplexní pohled na podnikové okolí 

 

 

 

 

Zdroj: [DVOŘÁČEK, Jiří a Peter SLUNČÍK. Podnik a jeho okolí: Jak přežít v konkurenčním prostředí, 

2012, s. 7] 

 

Každý podnik působí a vykonává svou podnikatelskou činnost v rámci odvětví. 

Odvětvím se rozumí soubor podniků, které dělají totožnou či obdobnou činnost. V tomto 

prostředí se vyskytují stávající i možní budoucí konkurenti, dodavatelé, odběratelé 

a substituční produkty. V rámci odvětví je podnik schopen do značné míry ovlivnit síly tohoto 

okolí.  

Kromě odvětvového zaměření je podnik umístěn v určitém prostoru. Proto je další 

posuzovanou oblastí vnějšího prostředí lokalizační okolí. Úspěch podniku se odvíjí z velké 

části právě od jeho umístění v prostoru, městě či oblasti. Faktory lokalizace jsou jiné 

ve výrobních podnicích a jiné v podnicích poskytujících služby.  

Každý podnik také spadá do národního okolí, které souvisí s ekonomickým systémem 

země. Mezi základními faktory národního okolí patří charakter a stabilita vlády, právní 

prostředí, sociálně-ekonomický charakter společnosti, charakter produktů a používaných 

technologií.  

Na všechny země a podniky mají dopady i procesy globalizace světové ekonomiky. 

I tyto faktory se tedy začleňují do vnějšího okolí a tvoří oblast globálního okolí.  

(Dvořáček, 2012) 

Vnější okolí hraje významnou roli při stanovení podnikové strategie, která musí 

být v souladu právě s podnikovým prostředím. Vliv okolí je následující: 

 

GLOBÁLNÍ OKOLÍ 

NÁRODNÍ OKOLÍ 

 
LOKÁLNÍ OKOLÍ 

ODVĚTVÍ 

PODNIK 
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 Příležitosti a ohrožení 

 Pro podnikatelskou činnost se utvářejí ve vnějším prostředí nejen příležitosti, ale také 

hrozby. Smyslem analýzy těchto faktorů prostředí je využít příležitostí a vyhnout se hrozbám, 

nebo jejich dopad alespoň zmírnit. 

 Vytváření pravidel soutěže 

 Na charakter soutěže má vliv struktura daného odvětví, ve kterém podnik působí. Svou 

roli zde hrají i vládní zásahy ve formě regulací a podpor. 

 Dostupnost zdrojů 

 Zdroje jsou významné pro tvorbu konkurenční výhody a mohou být vytvářeny uvnitř 

podniku nebo nakupovány na trhu. Dostupnost zdrojů závisí např. na demografickém vývoji, 

který předurčuje dostatek vhodného lidského kapitálu. 

 Potenciální výnosy z alternativních příležitostí 

 Podnik není jediným subjektem, který ovlivňuje svůj úspěch. Existuje spektrum 

příležitostí a ohrožení, na které reaguje. Úspěch reakcí bývá poměřován finančními výnosy. 

(Dvořáček, 2012) 

2.3 Změny okolí aneb podnikání v prostředí turbulence a chaosu 

Za posledních padesát let se neustále zvyšuje vliv různých okolností a faktorů, které 

působí na podnikatelské subjekty a od osmdesátých let minulého století dochází doslova 

k rapidním změnám v síle a působení těchto vlivů. Od poloviny 20. století je identifikováno 

několik základních faktorů, které ovlivňují podniky téměř všech částí hospodářsky vyspělého 

světa. K hlavním faktorům patří globalizace trhů, zintenzivnění konkurence, rychlost změn 

jako faktor času, vznik nových výrobků a odvětví jako výsledek inovací, změny v odbytu 

výrobků a vliv státu a nadnárodních celků na podnikání.(Zuzák, 2011) 

Typickým jevem v podnikatelském prostředí se stává nejistota. Změny jsou stále častější 

a radikálnější. Tempo změn se neustále zrychluje a jejich důsledky bývají fatální. Do popředí 

se dostávají další problémy spojené s prací s rizikem a časem. (Sedláčková, 2006)  

Stávající podnikatelské prostředí je stále dynamičtější a podniky se častěji dostávají 

do situací, které vyžadují rychlou reakci. Realita dnešního světa je takové, že pokud subjekt 

na změnu adekvátně neodpoví, tak zanikne.  
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Podnikatelské prostředí a změny dnešního světa se stále více mění z pohybu 

vyjádřitelného křivkou nebo spirálou na vývoj zvratový, nečekaný a rozdvojený, který 

je možné jen stěží předpovědět. (Zuzák, 2011) 

Pro charakteristiku dynamického podnikatelského prostředí a změn se začaly 

v sedmdesátých letech minulého století používat pojmy jako je diskontinuita, turbulence 

a chaos. Je nutné zmínit, že tyto faktory vnášejí do podnikání podstatné zvýšení rizika, 

a proto je nezbytné jim věnovat zvýšenou pozornost.  

2.3.1 Diskontinuita 

Diskontinuita popisuje skutečnosti, že ve vývoji světa nelze počítat s pravidelnými cykly, 

které by navazovaly na ty předešlé a navíc by bylo možné je předpovídat. Vývoj je takový, 

že probíhá nepředvídatelně, neočekávaně ve skocích. Diskontinuita se projevuje globálně, 

např. krizí, státními převraty, vojenskými konflikty apod., ale projevuje se také technickým a  

technologickým charakterem. Ani samotným výrobkům a odvětvím se působení diskontinuity 

nevyhýbá. Není možné nadále uvažovat s životními cykly výrobků a odvětví a s jejich 

jednotlivými fázemi.  

Tato situace nutí podniky přicházet na trh s novými výrobky již v době, kdy se životní 

cyklus předchozích výrobků nachází ve fázi dospělosti. Cílem je inovovat nebo vyrábět zcela 

nové výrobky a přijít s nimi na trh jako první. Jedině takto získávají náskok před konkurenty, 

lepší pozici na trhu a zajišťují si úspěch. (Zuzák, 2011).  

Vývoj světa a podnikatelského prostředí se ubírá v souladu s vizí P. F. Druckera, který 

již v roce 1968 identifikoval, v knize The Age of Discontinuity, několik diskontinuálních 

trendů. Protože se ukazuje, že Drucker již tehdy vymezil hlavní faktor úspěšnosti podniků 

na začátku 21. stol., staví se do pozice geniálního vizionáře.  

Drucker předpověděl výrazné změny ve čtyřech oblastech: 

 nové technologie a z toho vyplývající vznik nových výrobních odvětví a naopak útlum 

některých současných, 

 zásadní změny ve světové ekonomice a vytváření jednoho globálního trhu, 

 prudké změny politické základny, které ovlivní sociální a ekonomický život populace, 

 základním a rozhodujícím kapitálem se stanou znalosti, jež zapříčiní změnu charakteru 

pracovní síly a samotné práce, výuky i učení a zároveň vyplynou zásadní otázky 

odpovědnosti lidí, kteří znalostním kapitálem disponují. (Drucker, 1992). 
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2.3.2 Turbulence 

Turbulence je nepředvídatelná a náhlá změna v externím nebo interním prostředí 

podniku, která ovlivňuje jeho výkon. Vliv turbulence se vyznačuje nepravidelným, 

nelineárním a nevypočitatelným působením. Turbulentní prostředí je plné změn, jimž je nutné 

se neustále přizpůsobovat. Pro podniky, které dokáží turbulenci analyzovat, předpovídat 

a řídit její základní příčiny, může právě turbulence představovat příležitost. Aby podnik mohl 

být v turbulentním prostředí úspěšný, je nezbytné, aby strategie podniku odpovídala míře 

turbulence v okolním prostředí. Tomuto prostředí musí odpovídat také schopnosti 

podnikového managementu a agresivita strategie. (Zuzák, 2011) 

2.3.3 Chaos 

Chaos popírá existenci řádu, kterým se rozumí uspořádání prvků systému a vazem mezi 

nimi při možnosti očekávat a předvídat chování systému na základě současných znalostí. 

Chaos se vyznačuje nepředvídatelností a neuspořádaností. Chaos se vyskytuje u dynamických 

systémů. To znamená, že podnik jako dynamický systém se ubírá do stavu, který nelze 

předpovídat ani vypočítat.
 
(Zuzák, 2011)  

2.4 Hlavní projevy změn podnikatelského prostředí 

V současném hospodářském světě můžeme zachytit několik základních faktorů, které 

způsobují náhlé a zásadní změny podnikatelského prostředí. Jednotlivé faktory se prolínají 

a vyvolávají již zmíněné diskontinuity, turbulence a chaos. 

2.4.1 Globalizace 

Globalizace je proces, který způsobuje redukci a stírání geografických omezení 

ekonomických, sociálních, kulturních, společenských a politických systémů. Ke globalizaci 

začalo docházet díky změnám v technologiích a také díky společenským a kulturním 

změnám. Proces globalizace pozvedává konkurenční schopnost podniků a zemí, a také 

vzájemnou soutěživost na světovou úroveň. V ekonomickém smyslu jde o sjednocení trhů 

podniků. Globalizace je tedy vnímána jako národohospodářské označení pro: 

 celosvětové propojování trhů zboží a služeb a trhů financí, v důsledku politické 

liberalizace a díky novým technologiím, jako je např. i Internet, 

 posilování vzájemně závislých trhů, 



20 
 

Problém "Stará, průmyslová ekonomika" "Nová, znalostní ekonomika"

Trhy Statické Dynamické

Konkurence Národní Globální

Heslo konkurence Větší pojídají menší Rychlejší pojídají pomalejší

Hlavní zdroje konkurenční 

výhody

Přístup k surovinám, levná práce, 

dostatek kapitálu

Různé schopnosti, špičkový výkon 

podniku, lidské zdroje, orientace na 

zákazníka

Organizační formy Hierarchické, byrokratické Síťové, pružné

Struktura Těžiště: zpracovatelský průmysl Těžiště: služby

Zdroje hodnoty Suroviny, fyzický kapitál Lidský kapitál

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ CHARAKTERISTIKY

Organizace výroby Hromadná výroba Pružná výroba

Klíčové faktory růstu Kapitál/práce Inovace/znalosti

Klíčové technologické 

faktory
Mechanizace, automizace Digitalizace

Zdroje konkurenční výhody
Snižování nákladů na základě 

ekonomie rozměru výroby

Inovace, kvalita, rychlost všech článků 

dodavatelského řetězce

Životní cyklus produktu Dlouhý Krátký

Význam výzkumu/inovací Nízký až střední Vysoký

Vztahy s ostatními firmami Každý jde svou cestou Aliance a spolupráce, outsourcing

Zaměstnanec považován Za náklad Za investici

PODNIKÁNÍ

 strategické propojování nadnárodních subjektů s cílem dosažení konkurenční výhody, 

 zrušení tržní segmentace ve světovém měřítku. (Kislingerová, 2008) 

Pro nynější rychlou globalizaci lze vymezit hlavní hybné síly, mezi které se řadí 

především liberalizace mezinárodního obchodu a odstranění jeho překážek při rozvoji 

dopravních prostředků a cest, komunikačních a informačních technologií, sjednocení 

a integrace technických norem a standardů, angličtina jako dorozumívací jazyk.  

(Zuzák, 2011) 

2.4.2 Nová ekonomika 

V souvislosti globalizace se objevuje pojem tzv. nová ekonomika. „Jejím hlavním 

obsahem je dramatické zrychlování ekonomického rozvoje a příval nových technologií. 

Hlavní složkou nové ekonomiky je rozvoj e-comerce a hihg-tech, digitalizace, deregulace 

trhů, nové formy specializace, individualizace výrobců a výrobků, důraz na internet, 

biotechnologie a média, orientace na úspěšnost, snižování nákladů na výrobu, rušení hranic 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, mezi top managementem a řadovými zaměstnanci. 

Následným problémem spojeným s novou ekonomikou je zabezpečení potřebného vzdělání 

členů společnosti.“ Uvádí Dvořáček (2012, s. 113) 

Podstatu nové ekonomiky a její odlišnosti od ekonomiky dřívější vystihuje Tabulka 2.1. 

Tab. 2.1 Srovnání „staré“ a „nové“ ekonomiky 
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Potřeby Stabilní Rychle se mění

Kvalifikace Úzká specializace Široká kvalifikace a adaptabilita

Pracovní vztahy Nepřátelské Spolupráce

Podstata zaměstnanosti Stabilní Vyznačuje se riziky a příležitostmi

Vztah vlády a podniků Zavádění regulace Podněcování ekonomického růstu

Charakter regulace Příkazy a kontrola Tržní nástroje, pružnost

Vládní služby Stát se chová jako chůva Jsou rozvíjeny

ZÁKAZNÍCI

VLÁDA

 

 

 

 

Zdroj: [DVOŘÁČEK, Jiří a Peter SLUNČÍK. Podnik a jeho okolí: Jak přežít v konkurenčním prostředí, 

2012, s. 113] 

 

2.4.3 Zintenzivnění konkurence 

Nové technologie zaváděné do podniků umožňují zvýšení produkce a zároveň snižování 

cen výrobků i služeb. Důsledkem je převis nabídky nad poptávkou. Výrobci jsou nuceni 

nabízet zákazníkovi něco nového, používat masivní reklamu a provádět akce na podporu 

prodeje, aby získali zákazníky. Národní trhy jsou pro velké společnosti omezením růstu, 

a proto se snaží vstupovat na nové trhy. Efektem je boj o tyto trhy i o zákazníky. 

Trendem je neustálé zvětšování se společností, především prostřednictvím akvizicí a fúzí. 

Vzniká tak koncentrace výroby omezená jen na několik hlavních výrobců. Zřetelný je tento 

trend zejména v automobilovém průmyslu, leteckém průmyslu, v obchodních řetězcích, 

u výrobců spotřební elektroniky a elektrospotřebičů, fotoaparátů a počítačů.  

Konkurence se vyvíjí a získává novou podobu spolu s novými názvy, jako 

je superkonkurence, hyperkonkurence, megakonkurence, nadkonkurence a metakonkurence. 

Vznik hyperkonkurence iniciuje podnikové okolí, jež se vyznačuje intenzivními a rychlými 

konkurenčními tahy, které musí soupeři podnikat pro získání nové konkurenční výhody 

i pro narušení výhod rivalů. Hyperkonkurence vznikla jako důsledek rychlosti změn zvláště 

v technologiích. (Zuzák, 2011) 

Mezi hybné síly, na kterých je hyperkonkurence postavena, patří především: 

 procesy přidávající co největší hodnotu pro zákazníka na základě globalizace (často 

jde o stejné výrobky odlišné pouze názvem, jenž je pro místního zákazníka 

akceptovatelnější), 

 vznik a vývoj nových technologií, nové poznatky vědy a především schopnost tyto 

použít v konkurenčním boji (dochází ke globálním imitacím a porušování práv 

duševního vlastnictví), 
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 přesun marketingu od trhu směrem k zákazníkovi (zákaznický marketing, kontakt 

se zákazníky, monitoring internetu), 

 od vyhledávání mezer na trhu k vytváření nových výrobků a hledání nových segmentů 

trhu a stimulace vzniku nových potřeb zákazníků, 

 upuštění od klasického personálního řízení k chápání lidí jako nejdůležitějšího kapitálu 

pro získání konkurenční výhody dlouhodobějšího charakteru, chápání lidí jako zdroje 

kreativity a inovací, 

 od informací ke znalostem, transfer v rámci podniku, jejich uchování a ochrana, 

 nové způsoby výroby jako je hybná a štíhlá výroba, 

 nové způsoby distribuce, např. e-business, obchodní centra, atd., 

 volnější organizační struktury pro efektivní reakci na změny i pro samotné 

uskutečnění změny, také pro efektivní komunikaci a transfer znalostí, 

 tvorba pružných týmů a kontaktů mezi pracovníky, 

 volnější formy podnikatelské spolupráce – sítě, aliance, virtuální podnikání, apod. 

(Zuzák, 2011) 

Byly vymezeny čtyři tržní arény, ve kterých se hyperkonkurence odehrává: 

 schopnost dosahovat mimořádně nízkých nákladů a zároveň co nejvyšší jakosti, 

a tímto způsobem zajistit výhodné konkurenční postavení, 

 schopnost použít v konkurenční soutěži jedinečná aktiva v pravý čas a schopnost 

získat výhodu prvního kroku, 

 vytvoření zajištěného podniku, zabezpečení a udržení vydobytého postavení, 

 rezervy pro využití silné kapitálové a finanční situace prostřednictvím mezipodnikové 

spolupráce. (D´Aveni, 1994) 

2.4.4 Faktor času 

Čas se stává podstatnou manažerskou kategorií a rozhodujícím aspektem pro rozhodování 

manažerů. Konkurenční boj není založen jen na nákladových faktorech a na kvalitě. Stále 

důležitějším faktorem úspěšnosti se stává čas. Ten, kdo je schopen předvídat a rychle 

reagovat na změny získává výhodu před konkurencí, tzv. výhodu prvního kroku. Pro získání 

konkurenční výhody je dále nutné zkracovat inovační cykly, přicházet s novými výrobky 

nebo s novým technickým řešením na trh. Ke zkracování časových úseků dochází mezi: 

 technickými objevy a jejich implementací ve výrobcích, 

 inovacemi výrobků i služeb, 
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 obměnami technologií výroby, 

 módními vlnami, 

 objednávkou a dodáním výrobků zákazníkovi. (Zuzák, 2011) 

2.5 Možnosti reakce podniku na změny 

Podniky mohou v zásadě reagovat na změny vnějšího prostředí třemi způsoby:  

1. Využití příležitosti 

Jedná se o nejagresivnější formu reakce podniku na změnu vnějšího prostředí. Podnik 

usiluje o to být prvním, kdo změnu využije ve svůj prospěch. Pokud se podniku podaří 

uplatnit tuto strategii, získá výhodu prvního na trhu. V opačném případě může být investice 

zcela ztrátová.  

Typickými kroky v rámci této reakce bývá rozvoj nové specifické kompetence, iniciace 

výzkumu a vývoje nových technologií, nový výrobní proces, zvládnutí marketingu nového 

produktu a další.  

2. Obrana pozice 

Podnik se při této strategii snaží na změny vnějšího prostředí reagovat udržením současné 

pozice. Často jsou nástrojem takovéto reakce snižování cen nebo akce na podporu prodeje 

stávajících výrobků. Podnik se tímto snaží oddálit zájem zákazníků o nové výrobky. Cílem 

obrany pozice je vyhnout se rizikům plynoucích se začleněním nových výrobků na trh. 

Pokud však podnik neodhadne, že zásadní změny prostředí vyvolají změnu ve zdrojích 

konkurenční výhody, může se dostat do vážných problémů. Např. maloobchod v posledních 

letech čelí vlně internetových obchodů v oblasti prodeje knih, bílého zboží, sportovních 

potřeb, apod.  

3. Vyklizení trhu 

Obecně je strategie vyklízení trhu absolutně nevhodnou pro zvládání změn. Podnik 

se může rozhodnout pro takového řešení v případě, že vyhodnotí změny vnějšího prostředí 

jako naprosto nepříznivé pro zachování stávajících podmínek. Jestliže se podnik rozhodne 

pro vyklizení trhu ještě včas, je možné na tomto kroku i získat. Dochází ke zvýšení nebo 

udržení cen, zastavení investic do výzkumu, vývoje i reklamy a k ukončení výroby. 

(Tichá, 2008) 
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2.6 Strategická analýza vnějšího prostředí 

Strategická analýza vnějšího prostředí je procesem, během kterého dochází ke sledování 

a vyhodnocení faktorů okolí firmy. Cílem vnější analýzy je určit a zhodnotit příležitosti 

a hrozby, jež z jednotlivých faktorů vyplývají. Strategická analýza často vychází z informací, 

které reprezentují současnou výchozí situaci či dokonce situaci minulou, avšak měla by být 

spíše orientována na identifikaci významnějších dynamických jevů a změn. Tyto nemusí být 

v současnosti patrné ani významné, ale o to více mohou určovat budoucí situaci firmy. Je tedy 

nezbytné, aby po analýze minulého a současného stavu následovalo prognózování budoucího 

vývoje a budoucích trendů.   

2.6.1 PESTLE analýza 

PESTLE je metoda zkoumání vlivu externích faktorů na podnik. Termín PESTLE 

je jednotně používán jen posledních pár let. Počátky této metody jsou v tzv. ETPS analýze, 

která představovala mnemotechnickou pomůcku pro externí analýzu organizace na základě 

čtyř faktorů. Těmito faktory byly ekonomický, technologický, politický a sociální vliv. Krátce 

po zavedení ETPS, byl vytvořen reorganizovaný model s názvem PEST, což byl proces 

hodnocení strategického trendu a vyjadřoval způsob organizace výsledků monitoringu. Další 

modifikace obnášela přidání nového prvku vnějšího okolí, a tím byl faktor ekologický. Takto 

došlo ke vzniku analýzy PESTE. K poslední významné změně došlo v osmdesátých letech, 

kdy byl osamostatněn legislativní faktor, který se původně zahrnoval do politického prostředí. 

Postupně docházelo ke změnám pořadí jednotlivých faktorů, až se ustálila nejznámější verze 

PESTLE.  

PEST a PESTLE analýza jsou v podstatě totožné analýzy, kdy případě PESTLE se jedná 

pouze o rozšíření dalších faktorů, které se někdy zahrnují v rámci PEST. V analytické části 

bude použita metoda PEST. 

Analýzou PESTLE se tedy rozebírá externí prostředí, jehož vlivy mohou přinášet 

příležitosti ale i hrozby pro danou organizaci. Přičemž mezi faktory vnějšího prostředí se řadí: 

 politické okolí, 

 ekonomické okolí (působení místní, národní i světové ekonomiky), 

 sociální okolí (sociální a kulturní změny), 

 technologické (nové a vyspělé technologie a jejich dopady), 

 legislativní (vliv legislativy národní, evropské a mezinárodní), 
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 ekologické (ekologická problematika a otázky jejího řešení).  

(Grasseová, 2010) 

Do politických faktorů se řadí např. stabilita vlády (forma a stabilita vlády, úřady, 

politická strana u moci, vliv politických osobností atd.), politický postoj (vůči privátnímu 

sektoru, vůči privátním a zahraničním investicím, apod.), politický vliv různých skupin apod. 

V rámci ekonomického okolí lze hodnotit faktory, jako jsou základní makroekonomické 

ukazatele (míra inflace, úroková míra, obchodní a rozpočtový deficit/přebytek, hrubý domácí 

produkt, měnová stabilita, směnný kurz,…), přístup ke zdrojům financí (nákladovost úvěrů, 

dostupnost a formy úvěrů, bankovní systém), daňové faktory (daňové sazby a jejich vývoj, cla 

a jiná daňová zatížení).  

Sociálními faktory jsou demografické charakteristiky (populace a její velikost, věková 

struktura, geografické rozmístění, etnické rozložení, pracovní struktura apod.), stav trhu práce 

(míra nezaměstnanosti, přerozdělování příjmů atd.), sociáně-kulturní vlivy (životní úroveň, 

rovnoprávnost,…), dostupnost pracovní síly, pracovní zvyklost (potenciální zaměstnanci 

a jejich dostupnost, instituce poskytující potřebné vzdělání, diverzita pracovní síly apod.).  

V kategorii technologického okolí se sledují faktory jako např. podpora vývoje 

a výzkumu ze strany vlády, výdaje na výzkum, nové vynálezy, rychlost realizace nových 

technologií, obecná technologická úroveň.  

Legislativní okolí se vyznačuje základními faktory, jako jsou např. zákonné normy 

(obchodní právo, daňové zákony, pracovní a obchodní zákoník, deregulační opatření,…), 

nedostatky legislativy (funkčnost soudů, vymahatelnost práva, autorská práva a další). 

Ekologické neboli environmentální okolí s sebou nese faktory jako přírodní 

a klimatické vlivy, environmentální hrozby (neobnovitelné zdroje, zvyšování emisí 

škodlivých látek, apod.), legislativní omezení a úpravy v oblasti ochrany životního prostředí. 

(Grasseová, 2010) 

Cílem PESTLE zjistit: 

 jaké vnější faktory působí na organizaci, popřípadě i na jednotlivé části organizace, 

 jaké účinky těchto faktorů lze očekávat, 

 které z vymezených faktorů jsou klíčové pro blízkou budoucnost. 

Podstatou PEST(LE) analýzy je orientace do budoucna. Budoucí trendy však většinou 

není možné dobře předpovědět, aniž by byl znám předcházející vývoj – minulost a zároveň 
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současný stav. K odhadům vývoje se v případech, které to umožňují, vychází ze statistických 

údajů, jež zachycují dosavadní vývoj. Perspektivnost v PESTLE analýz lze zajistit pomocí 

tzv. metody MAP, jež vnáší do analýzy jakousi systematičnost a přehlednost prezentovaných 

výsledků. MAP rozkládá analýzu PESTLE do tří navazujících fází. 

 Monitorování, jež obnáší vymezení faktorů. 

 Analýza dosavadních vlivů faktorů neboli retrospektivní analýza. 

 Predikce neboli perspektivní analýza. (Kovář, 2008) 

2.6.2 Porterova analýza konkurenčního prostředí 

Porterův model konkurenčního prostředí (viz Obr. 2.4) je nástrojem pro analýzu 

tzv. oborového okolí organizace. Často je nazýván Porterovým modelem pěti konkurenčních 

sil, jelikož je založen na předpokladu, že postavení podniku, jenž působí na daném trhu, 

je ovlivňováno pěti zásadními faktory. 

Obr. 2.4 Model pěti konkurenčních sil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zdroj: [LHOTSKÝ, Jan. Strategický management: Jak zajistit budoucí úspěch podniku, 2010, s. 38] 

 

1. Vyjednávací síla zákazníků 

Zákazníci mohou mít významnou vyjednávací pozici především díky těmto případům: 

 Je málo „velkých“ zákazníků, ať už z hlediska velikosti objemů poptávky nebo 

z hlediska významnosti zákazníka – image. 
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 Pokud je produkt standardizován a tím pádem jsou nízké náklady na změnu výrobku 

nebo služby, není pro zákazníky problém přejít k novému dodavateli. 

 Trh je transparentní a díky tomu mají zákazníci informace o celém trhu. Dobrá 

informovanost zákazníků zvyšuje jejich vyjednávací sílu a snižuje ziskovost firem. 

 Kupující požadují nižší ceny nebo zvláštní služby navíc.  

 Mnoho alternativních dodavatelů na trhu.  

V některých případech může být síla na straně organizace. Zejména pokud jsou produkty 

či služby velmi dobře diferencovány. Tehdy je pro zákazníky velmi důležitá kvalita a bývají 

loajální vůči svému dodavateli.  

2. Vyjednávací síla dodavatelů 

Obecně platí, že s vyšší závislostí producenta (obchodníka) na jednom dodavateli prudce 

roste vyjednávací síla dodavatele. Mezi způsoby jak mohou dodavatelé uplatňovat svou 

vyjednávací sílu, patří zejména zvyšování cen nebo snižovaní kvality nabízeného zboží 

či služeb. Důsledkem takového jednání může být omezení ziskovosti odvětví, jelikož nárůst 

nákladů nemůže být promítnut do cen z důvodu konkurenčního boje.  

Dodavatelé získávají silnou vyjednávací pozici podobně jako zákazníci, tedy např. 

za těchto okolností: 

 málo dodavatelů, 

 absence substitučních výrobků dodávaných do odvětví, 

 produkt dodavatele je nezbytným vstupem v oboru činnosti odběratele, 

 výrobek dodavatele je diferencován nebo je spojen s náklady na změnu dodávajícího. 

(KOVÁŘ, 2008) 

3. Hrozba vstupu nových konkurentů 

Nové firmy v odvětví vytvářejí novou kapacitu, ale chtějí získat podíl na trhu a mnohdy 

i významné zdroje. Rozhodnutí potenciálního konkurenta zda vstoupit do odvětví či ne bývá 

přímo závislé na existenci, respektive neexistenci překážek vstupu. Nejběžnějšími bariérami 

vstupu jsou:  

 vlastní technologie; vlastnická práva, 

 náročnost vstupních investic, 

 přístup k distribučním kanálům, 
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 dosahovaná výše úspor z rozsahu, 

 vládní a legislativní zásahy, apod.  

Hrozby vstupu nových firem závisí na již zmíněných bariérách, ale také na reakci již 

působících firem. Potenciální konkurenci mohou odradit od vstupu do odvětví i další 

skutečnosti: 

 diferenciace výrobků - není snadné odlákat zákazníky od zavedených 

firem s diferencovanými výrobky, 

 neochota zákazníků měnit výrobek, pokud jsou s touto změnou spojené náklady, 

 úspory z rozsahu jsou obvykle výhodou dobře zavedených firem s vedoucí pozicí. 

(Kovář, 2008) 

4. Hrozba substitučních výrobků či služeb 

Hrozby substitutů spočívají v tom, že zájem zákazníků o nabízené produkty nebo služby 

může kolísat nebo dokonce mizet díky dostupnosti náhradních produktů. Tzn., že zákazník 

může jednoduše změnit dodavatele. Substituty představují hrozbu v případě, že: 

 substituční produkty jsou vyráběny při nižších nákladech, nebo pokud zvyšují 

nabídku, 

 náklady na změnu dodavatele jsou zanedbatelné a cena substitutu je pro zákazníka 

zajímavá.  

5. Rivalita mezi existujícími konkurenty 

Rivalita existující konkurence je důsledkem toho, že ve většině odvětví má konkurenční 

chování firmy významný vliv na ostatní subjekty. Ty přiměje reagovat a vyvolá snahu zlepšit 

svou pozici. Z toho vyplývá, že firmy v odvětví jsou vzájemně závislé. Účinkem však nemusí 

nutně být zlepšení u firmy, která přišla s iniciativami ani u dalších firem v odvětví. Jestliže 

totiž dojde k několika protiakcím konkurujících si podniků, utrpí nakonec všechny firmy 

v odvětví a octnou se v horší situaci než před započetím jakýchkoli akcí. Rivalita se zvyšuje 

za těchto okolností:
 
 

 velký počet konkurenčních podniků, jež mají přibližně stejnou velikost a sílu, 

 možnost růstu odvětví je minimální a zvýšení podílu na trhu lze dosáhnout jen na úkor 

konkurenta, 

 fixní nebo skladové náklady jsou vysoké, 
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 výrobky/služby jsou nediferenciované, 

 vysoké bariéry výstupu z odvětví (vlastnictví specializovaných aktiv, loajalita 

managementu k dané činnosti atd.), 

 podniky sledují rozdílné cíle, neshodují se na způsobech konkurence, a proto 

se neustále střetávají, 

 nové kapacity jsou budovány skokově a tímto je porušena rovnováha nabídky 

a poptávky. (Tichá, 2008) 

2.6.3  Analýza konkurentů 

Analýza konkurentů je metodou, pomocí které lze zhodnotit konkurenční pozici 

analyzovaného podniku a jeho klíčových konkurentů. Je důležité zmínit, že tato analýza není 

reprodukováním sektoru konkurentů v Porterově analýze, kde je cílem zhodnotit situaci 

v odvětví. Naopak z analýzy konkurentů je získáváno zejména zhodnocení nejvýznamnějších 

konkurentů.  

Cílem je odhalit konkurenční aktivity a záměry, které by pro firmu mohly znamenat 

hrozby nebo příležitosti do budoucna. U subjektů, jež jsou znevýhodněné vývojem odvětví, 

lze v blízké době počítat s novou strategickou reakcí, popřípadě s fúzí apod. Naopak podniky 

čerpající výhodu z vývoje odvětví, mohou podnikat útoky na své slabší soupeře.  

Analýza konkurentů má především tato opodstatnění: 

 pokud podnik nezná a neporozumí strategii svých soupeřů, není možné, aby vhodně 

sestavil a implementovat strategii vlastního podniku, 

 znalost pozice a úspěchu konkurentů v odvětví ovlivňuje stanovení vlastní strategie, 

jelikož strategické kroky jednoho podniku mají přímý vliv na ostatní konkurenční 

podniky a často dávají impuls ke strategickým protitahům. (Kovář, 2008) 

Analýzu konkurentů tvoří tyto aktivity: 

 sledování zda jsou podniky vystavovány tlaku zlepšovat své hospodářské výsledky 

a inklinovat tak ke změně ve strategii, 

 zachycení názorů na vývoj odvětví, se kterými vstupují konkurenční podniky, 

 monitorování zázemí a filosofie konkurentů pro předvídání jejich konkurenčních 

kroků v budoucnosti, 

 zjišťování priorit a výkonových cílů ostatních podniků,  
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POŘADÍ FAKTOR SÍLA

1. Růstový potenciál Rostoucí poptávka

2. Diversita trhu Počet segmentů

3. Ziskovost Rostoucí/stagnující/klesající

4. Esponovanost Konkurenci, inflace

5. Koncentrace Počet dominantních podniků

6. Odbyt Cyklický, kontinuální

7. Specializace Zaměření, difenernciace, jedinečnost

8. Značka Hodnota, kvalita, substituce

9. Distribuce Kanály, potřeba podpory

10. Cenová politika Zkušenostní efekt, elasticita

11. Nákladová pozice Konkurenceschopná, vysoké/nízké náklady

12. Služby Načasování, spolehlivost, garance

13. Technologie Vedení, jedinečnost

14. Integrace Vertikální, horizontální, kontrola

15. Možnost vstupu/výstupu Bariéry

 předvídaní a identifikace pravděpodobných tahů, které mohou konkurenti podniknout. 

(Tichá, 2008) 

2.6.4 Analýza atraktivity odvětví 

Analýza atraktivity odvětví je navazující metodou zejména na Porterův model a analýzu 

konkurentů, respektive se jedná o sumarizaci výsledků předchozích metod. V této analýze 

se postupně hodnotí 15 faktorů a jim náležících sil, které působí z vnějšího prostředí 

na podnik. Jednotlivým faktorům se přiřazují body od 1 do 10 (viz Tab. 2.2). Skóre atraktivity 

je nízké tam, kde podnik není schopný dostát požadavkům v odvětví. Naopak vysoké skóre 

je přiřazováno faktorům, u kterých je podnik schopen plně využít disponibilních zdrojů. 

Jestliže celkové dosažené skóre spadá pod hodnotu 75, mělo by být signálem potřeby změny 

pozice v rámci odvětví, např. vstup do nového segmentu. Skóre většiny podniků se pohybuje 

od 75 do 120. Jednotlivé faktory hodnocení nejsou standardizovány, analýzu je možno 

uzpůsobit vždy dle potřeb konkrétního podniku. (Tichá, 2008) 

Pro hodnocení atraktivity odvětví lze použít např. tyto faktory a jejich síly 

Tab. 2.2 Analýza atraktivity odvětví 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [TICHÁ, Ivana a Jan Hron. Strategické řízení, 2008, s. 90] 

2.7 Interní analýza 

Analýza interního prostředí podniku představuje jakýsi druhý pilíř pro zhodnocení 

konkurenční pozice firmy či pro formování podnikové strategie. Hlavní myšlenkou interní 

analýzy je objektivně zhodnotit dosavadní situaci podniku. Interní analýza vychází z veličin, 

které jsou uvnitř daného podniku. Směřuje k identifikaci toho, v čem firma vyniká a v čem 
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spočívají její nedostatky. V rámci této analýzy se prověřují zdroje, znalosti a kompetence 

firmy, které mohou vést k budování konkurenční výhody. (Mallya, 2007) 

2.7.1 Funkční oblasti sledované interní analýzou 

Interní analýza by měla být systematicky zaměřena na faktory minimálně ve funkčních 

oblastech jako je marketing a distribuce, výroba a řízení výroby, podnikové a pracovní zdroje, 

finance a rozpočetnictví, technický rozvoj.   

Faktory marketingu a distribuce 

V současné době je nutné vyzdvihovat důležitost faktorů právě oblasti marketingové 

a distribuční. Tato důležitost vyplývá ze skutečnosti, že na trhu panuje velká konkurence 

a klíčovým faktorem úspěchu se stává schopnost daný produkt prodat. A všeobecně platí, 

že pro odbyt a celkový úspěch firmy je vhodně sestavená marketingová politika nezbytná 

a její opodstatnění stále narůstá.  

Svou roli zde hrají nástroje, které podnik využívá k dosažení marketingových cílů. 

Soubor těchto nástrojů je nazýván marketingovým mixem, jehož složkami jsou tzv. 4P – 

Produkt, Price, Place, Promotion. Vhodná koncepce marketingového mixu pomáhá podniku 

lépe reagovat na potřeby zákazníků, změny jejich preferencí, ale také lépe předvídat. 

(Lhotský, 2010) 

Faktory výroby a řízení výroby 

V oblasti výroby a jejího řízení by měly být zkoumány především faktory jako výrobní 

náklady ve srovnání s konkurencí; dodatečné kapacity z hlediska uspokojení poptávky; 

flexibilita výroby na zákaznické požadavky; hospodárnost a využití výrobního zařízení, 

energií, surovin, apod.; hospodárnost a účinnost systému řízení zásob, procesů výroby a řízení 

kvality, atd.  

Je vhodné zmínit, že v současnosti se prosazuje trend zkracování životního cyklu 

výrobku a ten vyžaduje flexibilní výrobu. Podstatnou konkurenční výhodou se může stát 

právě flexibilita výroby, obzvláště u malých a středních podniků, které mají mnohdy lepší 

schopnost reagovat. (Lhotský, 2010) 
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Faktory podnikových a pracovních zdrojů 

Analýza podnikových a pracovních zdrojů je velmi významnou částí analýzy vnitřního 

prostředí. Analyzovány by měly být především následující zdroje:  

 Hmotné zdroje – stroje a zařízení, nemovitý majetek, dopravní prostředky,… 

 Lidské zdroje – množství, kvalifikace, zkušenosti, motivace, adaptabilita,… 

 Finanční zdroje – struktura finančního majetku podniku, způsob nakládání se zdroji 

a jejich efektivnost,… 

 Nehmotné zdroje – duševní vlastnictví – patenty, licence, průmyslové vzory, 

ochranné známky, know-how, ochrana značky,…  

(Lhotský, 2010) 

Je nutné mít na mysli, že za úspěchem podniku vždy stojí lidé, proto by se při analýze 

měl klást důraz na důležitost lidského kapitálu. Měla by být zdůrazněna především 

efektivnost personální politiky, řízení lidských zdrojů, vedení a hodnocení lidí a motivace 

pracovníků.  

Faktory finanční a rozpočtové 

Analýza finančních a rozpočtových faktorů se sestavuje za účelem zhodnocení současné 

finanční situace firmy. Analýza může sloužit i jako posouzení, jestli je z finančního hlediska 

reálný strategický rozvoj. Pro hodnocení finanční situace firmy existuje mnoho metod, 

od jednoduchých po složité. Pro účel této práce budou vymezeny základy finanční analýzy 

pomocí poměrových ukazatelů v samostatné kapitole níže (viz kap. 2.7.2). 

Faktory vědecko-technického rozvoje 

Faktory vědecko-technického rozvoje se týkají především výrobních podniků, proto 

zde budou uvedeny jen stručně základní faktory: výzkum a vývoj výrobku a sladění 

s požadavky zákazníků, zlepšování užití materiálů – starých i nových, zkušenosti vědeckého 

a technického personálu, vhodnost prostředí pro kreativitu a inovace, a další. (Lhotský, 2010) 

2.7.2 Finanční analýza poměrovými ukazateli 

Finanční analýza je nástrojem pro komplexní zhodnocení finanční situace podniku. Z této 

analýzy se získává přehled o tom, zda je podnik ziskový, zda má vhodnou kapitálovou 

strukturu, zda efektivně nakládá se svými aktivy, zda má schopnost splácet závazky včas 

apod.  Finanční analýza je v podstatě zpětnou informací o tom, jakým směrem se podnik 
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v jednotlivých oblastech své činnosti ubíral. Výsledky finanční analýzy obvykle souží nejen 

k posouzení finanční pozice podniku, ale např. i k rozhodování o investičních záměrech, 

o financování dlouhodobého majetku, apod.  

Mezi základní metody, které slouží pro vyhodnocení finanční situace podniku, patří právě 

i finanční analýza poměrových ukazatelů. Mezi další metody finanční analýzy se řadí: analýza 

absolutních ukazatelů (analýza majetkové a finanční struktury); analýza tokových ukazatelů 

(především analýzy výnosů nákladů, zisku a cash flow); analýza rozdílových ukazatelů; 

analýza soustav ukazatelů a souhrnné ukazatele hospodaření. 

Finanční analýza účetních výkazů poměrovými ukazateli je jednou z nejčastěji 

používaných metod právě proto, že umožňuje rychle získat přehled o finanční situaci podniku. 

Metoda je založena na tom, že se jednotlivé (různé) položky interních výkazů (rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty, popř. cash flow) dávají do poměru. Tímto lze získat velké množství ukazatelů. 

Nejběžněji se však vyjadřuje okruh skupin ukazatelů aktivity, zadluženosti, likvidity, 

rentability, popřípadě ukazatele kapitálového trhu. (Knápková, 2013) 

Tato práce bude zaměřena na zjednodušenou finanční analýzu poměrovými ukazateli. 

Vzorce pro výpočty budou čerpány od A. Knápkové (2013). 

Ukazatele aktivity  

Ukazatele aktivity vypovídají o efektivnosti struktury aktiv a o hospodaření s vlastními 

aktivy podniku. Jestliže jsou aktiva ve větším rozsahu, než je účelné, představují náklady 

a tím nižší zisk. Pokud však jsou aktiva nedostatečná, přichází podnik o potencionální tržby.  

Obrátka celkových aktiv (rovnice 2.1) vymezuje intenzitu využívání celkového majetku 

podniku, respektive říká, kolik Kč tržeb vyprodukoval podnik z každé investované koruny. 

Čím vyšší hodnota, tím lépe – vyšší jako 1,5. 

Obrátka celkových aktiv = tržby / aktiva     (2.1) 

Doba obratu aktiv (rovnice 2.2) vyjadřuje, za jak dlouho se aktiva přemění v tržby. 

Usiluje se o minimalizaci hodnot tohoto ukazatele.  

Doba obratu aktiv (dny) = (celková aktiva . 360) / tržby  (2.2) 

Obrátka zásob (rovnice 2.3) říká, kolikrát se zásoby podniku obrátí do podoby tržeb 

= jak dlouho byly prostředky vázány v podniku.  

Obrátka zásob = tržby / zásoby      (2.3) 
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Doba obratu zásob (rovnice 2.4) vymezuje časový úsek, po který jsou aktiva vázána 

v zásobách. Cílem je co nejkratší doba.  

Doba obratu zásob (dny) = zásoby . 360 / tržby   (2.4) 

Doba obratu závazků (rovnice 2.5) říká, za kolik dní jsou v průměru spláceny faktury 

věřitelům. Vypovídá o platební morálce podniku a ukazatel by měl mít stabilní trend.  

Doba obratu závazků(dny) = krátkodobé závazky . 360 / tržby    (2.5) 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti vypovídají o celkovém využití cizích zdrojů k financování 

vlastních aktiv. Cílem podniku je nalézt optimální poměr mezi financováním aktiv vlastním 

kapitálem a kapitálem cizím.  

Celková zadluženost (rovnice 2.6) se měří podílem celkových dluhů k celkovým 

aktivům. Preferují se nízké hodnoty ukazatele. Čím je jeho hodnota větší, tím stoupá i riziko 

věřitelů. Ideální hodnota by se měla nacházet v intervalu 30 % - 50 %.   

Ukazatel celkové zadluženosti = cizí kapitál / celková aktiva  (2.6) 

Zadluženost vlastního kapitálu (rovnice 2.7) vyjadřuje poměr celkových dluhů 

k vlastním zdrojům. Orientační rozmezí, ve kterém by se hodnota zadluženosti vlastního 

kapitálu měla pohybovat, je 80 % - 120 %. 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu = cizí kapitál / vlastní kapitál (2.7) 

Úrokové krytí (rovnice 2.8) říká, kolikrát jsou placené úroky kryty provozním ziskem 

(zisk před úroky a zdaněním). Požadována je co nejvyšší hodnota. Ministerstvo průmyslu 

a obchodu za vhodnou hodnotu považuje nad 8. Hodnota 4 – 6 je dostačující podmínkou 

pro investory a hodnota 3 a méně je kritická – na úhradu úroků jde většina zisku. 

Úrokové krytí = EBIT* / nákladové úroky     (2.8) 

*EBIT – provozní zisk -  hospodářský výsledek před odečtením nákladových úroků a daní.  

Ukazatele likvidity 

Likvidita znamená schopnost podniku dostát svým závazkům, a to v plné výši a včas. 

Obecně ukazatele likvidity dávají do poměru to, čím je možné platit a to, co je nutné zaplatit.  
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Likvidita III. stupně - ukazatel běžné likvidity (rovnice 2.9) udává, kolikrát 

jsou krátkodobé cizí zdroje podniku kryty oběžnými aktivy. Doporučovaná hodnota tohoto 

ukazatele se pohybuje v rozmezí od 1,5 do 2,5.  

 Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé cizí zdroje   (2.9) 

Likvidita II. stupně – pohotová likvidita (rovnice 2.10) by měla nabývat hodnot 1 - 1,5. 

Pokud poměr vykazuje hodnotu menší než 1, musí podnik počítat i s případným prodejem 

zásob. 

 

 

     (2.10) 

Likvidita I. Stupně – okamžitá likvidita (rovnice 2.11) by se měla pohybovat v rozmezí 

0,2 – 0,5. Příliš vysoké hodnoty poukazují na neefektivnost využívání finančních prostředků. 

Okamžitá likvidita = krátkodobý finanční majetek / krátkodobé cizí zdroje (2.11) 

Ukazatele rentability 

Rentabilita - výnosnost je ukazatelem toho, jak je podnik schopen dosahovat zisku 

prostřednictvím investovaného kapitálu. Ukazatele udávají, kolik Kč zisku připadá na 1Kč 

veličiny ve jmenovateli.  

Rentabilita tržeb (ROS – Return On Sales); (rovnice 2.12) udává množství zisku v Kč 

na 1 Kč tržeb. V praxi je označována jako ziskové rozpětí – marže. 

ROS = čistý hospodářský výsledek/celkové tržby   (2.12) 

Rentabilita vlastního kapitálu (rovnice 2.13) ukazuje míru efektivnosti, s jakou podnik 

využívá vlastní kapitál. Hodnota ROE by se měla pohybovat nad 10 %. 

ROE = čistý hospodářský výsledek (EAT) / vlastní kapitál  (2.13) 

Výnosnost aktiv (rovnice 2.14) vyjadřuje efektivnost umisťování a řízení vlastních 

zdrojů. Výsledná hodnota by měla být vyšší jako 20 %.  

ROA = EBIT / aktiva       (2.14) 

 

Pohotová likvidita = 

krátkodobé pohledávky + krátkodobý finanční majetek 

krátkodobé cizí zdroje 



36 
 

2.7.3 Kritické faktory úspěchu a model „7S“ 

Uvnitř podniku lze identifikovat několik základních faktorů, které mohou zajistit úspěch 

daného podniku a mohou ovlivnit i jeho konkurenceschopnost v daném odvětví. Většinou 

se v odvětví vymezují 2 – 4 prvky, které zajišťují konkurenceschopnost podniku. 

Pokud podnik nedosahuje ani v oblastech ovlivněných těmito prvky uspokojivých výsledků, 

ani celkové výsledky podniku a jeho konkurenceschopnost nebudou dobré.  

Model „7S“ firmy McKinsey 

V modelu je vymezeno 7 hlavních faktorů úspěchu, mezi které patří strategie (Strategy), 

struktura firmy (Structure), spolupracovníci (Staff) a jejich schopnosti a dovednosti (Skills), 

styl práce vedení (Style), systémy a postupy (Systems), sdílené hodnoty - firemní kultura 

(Shared values). (Mallya, 2007) 

Strategie reprezentuje způsob, jakým organizace dosahuje vize a jak reaguje 

na příležitosti a ohrožení daného trhu.  

Strukturou se rozumí vztahy nadřízenosti, podřízenosti, vzájemné vztahy 

podnikatelských jednotek, sdílení informací apod.  

Systémy lze chápat především jako systémy informační a komunikační. Dále se zde řadí 

systému kontroly, inovací, alokace zdrojů atd. 

Spolupracovníky se rozumí lidský kapitál v podobě rozvoje pracovníků, jejich školení, 

vzájemné vztahy, funkce, motivace, loajalita k firmě atd.  

Schopnostmi jsou míněny profesionální znalosti a kompetence. Je nutné je vidět jako 

komplex výkonů organizace, ne pouze samostatných pracovníků.  

Styl vedení vymezuje přístupy k řízení a řešení problémů, k jednotlivým pracovníkům, 

k daným činnostem apod.  

Sdílené hodnoty neboli podniková kultura jsou skutečnosti, ideje a principy nastolené 

a respektované všemi pracovníky. Budování sdílených hodnot souvisí s vizí podniku 

a ovlivňuje tvorbu dalších aspektů. Pokud chce vedení změnit chování ostatních, musí nejen 

formulovat a neustále zdůrazňovat hodnoty organizace, ale musí se s nimi zároveň ztotožnit. 

(Mallya, 2007) 
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2.7.4 Analýza konkurenceschopnosti 

Analýza konkurenceschopnosti by měla přinést ohodnocení pozice podniku ve vztahu 

k jeho klíčovým konkurentům. Analýza vychází z přechozích rozborů vnitřního prostředí 

a z klíčových faktorů úspěchu. V tabulce 2.3 je uveden rastr pro analýzu 

konkurenceschopnosti.  

Tab. 2.3 Rastr pro analýzu konkurenceschopnosti 

Kvalita výrobku

Reputace/image

Dostupnost surovin/náklady

Technologické přednosti

Výrobní schopnosti

Marketing/Distribuce

Finanční situace

Nákladová pozice

Schopnost cenového boje

Součet vah

Vážené skóre konkurence

Klíčový faktor úspěchu Váha Podnik Rival A Rival B

 

Zdroj: [TICHÁ, Ivana a Jan Hron. Strategické řízení, 2008, s. 117] 

 Při analýze se každému z klíčových faktorů přiřadí váha, která odráží skutečnost, 

že jednotlivé ukazatele nemusí mít stejnou významnost při hodnocení konkurenceschopnosti.  

 Prvním krokem je určení váhy každého faktoru, a to podle vnímané významnosti. Součet 

jednotlivých vah se musí rovnat 1,0. Dále je třeba za pomocí bodové stupnice 1-5 ohodnotit 

každý faktor a jak si v něm podnik vede. Nakonec se vypočítá váhové hodnocení 

vynásobením váhy a skóre.  

Suma vah pro podnik znamená měřítko celkové konkurenceschopnosti. Vyhodnocení 

konkurenční pozice podniku a klíčových konkurentů se získá porovnáním váženého skóre. 

(Tichá, 2008) 

2.8 SWOT analýza jako syntetický nástroj strategické analýzy 

Z výsledků předchozích analýz je nutné vytřídit ukazatele, které jsou zásadní pro další 

vývoj podniku a jeho strategické plánování. Následně je potřebné ucelit tyto výsledky 

a vyvodit z nich patřičné důsledky pro další počínání firmy.  

SWOT je typem strategické analýzy situace podniku z hlediska jejich silných stránek 

(Strengths), slabých stránek (Weaknesses), příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats). 
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Poskytuje podklady pro formulaci rozvojových směrů a aktivit, podnikových strategií 

a strategických cílů. 

SWOT patří mezi nejčastěji používané metody pro strategickou analýzu a obvykle 

je i jejím završením. SWOT je považována za základní strategický nástroj právě pro její 

integrující charakter, který vyplývá z prvotního sjednocení a následného vyhodnocení 

poznatků. Sestavuje se na základě zpracování informací z dílčích analýz strategického 

zkoumání prostředí, z výsledků benchmarkingu nebo od vlastních zaměstnanců, a to na všech 

hierarchických úrovních. Často se využívá brainstormingu nebo dotazování apod.  

Z dílčích analýz se tedy redukují potřebná data a jsou požita v samotné SWOT analýze. 

Pokud je SWOT zpracována zodpovědně může přinést odstranění slabých stránek a využití 

těch silných. Navíc umožňuje včasné odhalení hrozeb nebo využití příležitostí. Za výsledek 

analýzy se obvykle považuje tzv. SWOT matice, která je jakýmsi výčtem příslušných faktorů 

v daných kategoriích. (Keřkovský, 2006) 

Při zpracování SWOT je doporučováno dodržování určitých zásad: 

1. SWOT by se měla zpracovávat s ohledem na její účel – měla by být relevantní. 

2. Po prvotní identifikaci zásadních faktorů a jevů by se měla v rozumné míře uplatit 

redukce a tímto by se SWOT měla zaměřit na podstatné vlastnosti analyzovaného 

objektu.  

3. Měl by být rozlišen účel SWOT analýzy, a to na strategickou nebo operativní úroveň. 

Takového rozlišení by mělo být dodrženo při identifikaci konkrétních ukazatelů.  

4. SWOT by měla objektivně vyjadřovat vlastnosti podniku či okolí. Objektivnosti 

lze dosáhnout například tím, že prvotní návrh SWOT tabulky je poskytnut k posouzení 

dalším expertům. V konečné SWOT jsou veškeré další názory a výtky zohledněny. 

5. Jednotlivé faktory by měly být ohodnoceny dle síly působení. Často se využívá 

bodovací stupnice 1 - 5, kde: 1 = bezvýznamný vliv na podnik, … 5 = velmi významný 

vliv na podnik. Následně se získané body sečtou a dají se do poměru s celkovým 

počtem vlivů v dané kategorii. Tímto se získá poměrová veličina vyjadřující 

průměrnou hodnotu významu vlivu. 

6. Je výhodné jednotlivá fakta označit. To lze následně využít například při zdůvodnění 

návrhu apod. (Keřkovský, 2006) 

Hlavními výhodami metody SWOT jsou jednoduchost zpracování, přehlednost 
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a srozumitelnost. V posledních letech se však kvůli dynamickým změnám v podnikatelském 

prostředí začíná rozšiřovat kritika metody SWOT. Matice totiž naráží na hranice využitelnosti 

především z těchto důvodů: 

 statičnost – vypovídá o minulém či současném stavu, 

 subjektivnost – výsledky jsou mnohdy subjektivně ovlivněny pohledem vykonavatele 

této analýzy, 

 konzervatismus – pouhá snaha o zlepšení současné situace, ale absence hledání zcela 

nových řešení.  

2.9 Diagnostický přístup hodnocení potenciálu GM-TREND 

Diagnostický přístup GM – TREND vyvinula společnost totožného názvu a dále byla 

rozpracována, v rámci výzkumu Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava, Z. Mikolášem 

a L. Ludvíkem.  

GM-TREND je technika pro totální hodnocení podnikatelského potenciálu. Tato metoda 

je odvozena z teorie hodnotového inženýrství a operačního výzkumu. Diagnózou dochází 

k hledání příčin problémů, nežádoucích stavů, poruch, poškození a ke klasifikaci těchto 

příčin. V rámci metody probíhá identifikace, analýza, syntéza, synkréza daných jevů 

a následná diagnostická prognóza.  

 Metodika se opírá o obecné filozofické zákony: „negace - negace“ a „jednota a boj 

protikladů“ a „zákony nejsilnějšího a nejslabšího.“ Jak tvrdí Mikoláš (2012, s. 168) 

Uvažuje se tedy, že v daném systému existuje pro interní i pro externí charakteristiky 

alespoň jeden jev. Navíc v daném souboru jevů vždy působí alespoň jeden pozitivní 

a současně alespoň jeden negativní jev. 

Pro realizaci hodnocení potenciálu pomocí GM – TREND je nutno provést jednotlivé 

postupové kroky – čtyři fáze. (Mikoláš, 2012) 

2.9.1 Pyramidální dekompozice funkcí podniku 

V 1. fázi je nutná pyramidální dekompozice funkcí (potenciálu) podniku. Rozkladem 

funkcí vznikne hierarchický strom potenciálů vyrůstající z hlavních funkcí. Na hlavní funkce 

navazují funkce nižšího řádu, přičemž platí, že každá nadřazená funkce by se měla skládat 

z 3 - 7 funkcí podřazených. Dekompozice pokračuje až ke konečné elementární úrovni. 

Elementární úroveň znamená, že dále není účelné funkce členit. Funkce této úrovně je poté 
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nutné popsat cca 5 až 10 charakteristikami jednotlivých kvalitativních skupin (silné a slabé 

stránky, příležitosti a ohrožení. (Mikoláš, 2011) 

2.9.2 Bodové ohodnocení pyramidy funkcí 

Ohodnocení potenciálu začíná na elementární úrovni (i = 0) a postupuje se až k hlavním 

funkcím (i = 1, 2, 3,…H). Poté se bodově ohodnotí jednotlivé charakteristiky funkcí. 

Syntetické a synkretické ohodnocení charakteristik funkcí  

Diagnostická syntéza začíná na úrovni nejnižší nadřazené funkce (i = 1) každé větve 

stromu funkcí. Nejprve se vybírají podstatné charakteristiky z funkcí podřazených (i = 0) 

přináležejících nadřazené funkci. Tyto se přiřadí k funkci nadřazené (i = 1) jako silné a slabé 

stránky, příležitosti a ohrožení firmy nesené onou nadřazenou funkcí – každé kvalitativní 

skupině (tzn. např. silné stránce) musí být přiřazena minimálně jedna charakteristika 

(maximálně 4), tedy celkem cca 4 až 16 charakteristik nadřazené funkce (i = 1).  

(Mikoláš, 2012) 

Charakteristiky se v syntetické fázi (i = 0) oceňují za jednotlivé kvalitativní skupiny 

zvlášť a to sestupně podle významu – první pořadí = 4 body, druhé = 3 body, třetí = 2 body 

a čtvrté = 1 bod. Tedy: BSYi=0 = 4 + 3 + 2 + 1 

Následuje synkréza (nehomogenní syntéza), při které jsou vybírány 4 charakteristiky 

pro každou funkci, bez ohledu na zařazení v kvalitativní skupině. A vybírají se ty, které 

v syntéze získaly nejvyšší ocenění. Těmto charakteristikám se určí pořadí dle významu 

(1 - 4). Následně se ocení body: BSKi=1 = 4 + <4, 3, 2, 1> (BSKi=1 = 8, 7, 6, 5). 

Postup pokračuje opakováním syntézy a synkrézy na nadřazených úrovních, postupně 

až k nejvyšší úrovni. Přičemž pro syntézu platí: BSYi=i+1 = max (BSKi) + < 4 + 3 + 2 + 1>, 

kde max (BSKi) se rovná maximu ze všech BSKi příslušné úrovně. Pro synkrézu platí: 

BSKi = (2.i -1). 4 + <4, 3, 2, 1>. (Mikoláš, 2012) 

2.9.3 Transformace „funkčně orientovaného“ hierarchického stromu 

potenciálů do procesní podoby 

Bodově oceněné potenciály jsou rozděleny na silné a slabé stránky, příležitosti 

a ohrožení. Následně se hledají vzájemné vztahové vazby mezi jednotlivými potenciály. 

Takto vymezené vztahy se zapisují do incidenční matice a určuje se jejich orientace.  
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Podle incidenční matice se utváří síťový diagram, který řeší 2 úkoly: 

- nalezení řetězce s nevyšší hodnotou součtu absolutních ohodnocení potenciálů v síti, 

- nalezení řetězce s nejvyšším celkovým potenciálem – součet hodnot všech potenciálů, 

Pozn.: Silné stránky a příležitosti mají přiřazeno znaménko (+) a slabé stránky a ohrožení 

mají znaménko (-). (Mikoláš, 2012) 

2.9.4 Tvorba variantních hypotéz budoucího celkového potenciálu firmy, 

jejich verifikace, komentáře k poznatkům a k terapii 

Totální diagnóza podnikatelského potenciálu současnosti se nakonec rozvíjí 

do variantních hypotéz budoucího potenciálu firmy. Nakonec se vytvářejí komentáře 

a poznatky k terapii. Resp. navrhují se doporučení, postupy a opatření k využití potenciálů. 

(Mikoláš, 2012) 

2.10 Metodologie práce 

Záměrem zpracování této práce je analýza konkurenceschopnosti a jejího následného 

zhodnocení. Cílem je vymezit současnou situaci analyzovaného maloobchodního podniku, 

predikovat budoucí vývoj a následně navrhnout doporučení a opatření pro zlepšení.   

2.10.1   Sběr primárních a sekundárních dat 

Jako první je nutné ucelit a získat přehled o základních teoretických východiscích 

základních pojmů i metod pro hodnocení konkurenceschopnosti. Poznatky z teoretické části 

budou následně aplikovány na analyzovaný podnik. Pro celkové hodnocení je také nutné 

se detailněji seznámit s podnikem, provést jeho charakteristiku a vymezit základní informace 

a data. Primární data budou získávána především z interních materiálů, dotazováním 

a pozorováním ve společnosti. Sekundární data budou čerpána ze statistik Českého 

statistického úřadu a jiných dostupných zdrojů. 

2.10.2   Metoda analýzy a syntézy 

Celou práci prostupuje metoda analýzy, což představuje proces rozčlenění nějakého 

komplexního celku (systému, procesu) na jednotlivé části. Jedná se o rozbor celku 

na jednotlivé prvky, stanovení hierarchie prvků, principů jejich organizace. V rámci 

analytického postupu se hledají vlastnosti prvků a interakce mezi prvky. Pomocí analýzy 
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je možné odhalit podstatné jevy od nepodstatných a také lze odlišit trvalé vztahy 

od nahodilých.  

Jako další metodický nástroj bude využita syntéza, která naopak znamená postup 

od částí k novému celku. Jde v podstatě o ucelení poznatků a výsledků, které byly získány 

při analýze. Syntéza a analýza se navzájem prolínají, jelikož při komplexním hodnocení 

jakéhokoliv uceleného systému, je důležité rozkládat daný jev na menší části a z nich 

postupně, na základě odhalení nových vztahů a zákonitostí, opět skládat jakýsi celek.  

2.10.3   Metoda indukce a dedukce 

 Pomocí Indukce dochází k vyvození obecných závěrů, přičemž se vychází z jednotlivých 

soudů o daných jevech. Indukce bývá často velmi subjektivní, jelikož vychází z osobních 

postojů, zkušeností a znalostí hodnotícího, proto mívá omezenou platnost. Výsledky 

induktivního myšlení mohou poskytnout vysvětlení. Avšak v praxi může existovat více 

vysvětlení, proto je závěr indukce často považován za jakousi hypotézu. Indukce se používá 

při každém pozorování nějakého jevu.  

 Pomocí Dedukce se naopak postupuje od obecného k jedinečnému. Prvotním 

předpokladem je, že jsou přesně formulovány teorie a modely, které vysvětlují jednotlivé 

údaje. Dedukci lze považovat za myšlenkový postup, kdy se z jednoho nebo více předpokladů 

vyvozuje výrok, který je jejich logickým důsledkem.   

2.10.4   Ostatní metody použité v práci 

V rámci práce bude zpracována analýza interního prostředí podniku pro získání 

základních informací o podniku, o jeho fungování, základních procesech, zdrojích 

a výkonech. Analýza vnitřního prostředí bude obsahovat identifikaci základních funkčních 

oblastí podniku (viz kap. 2.7.1), finanční analýzu poměrových ukazatelů (viz kap. 2.7.2) 

a analýzu klíčových faktorů úspěchu metodou „7S“ (viz kap. 2.7.3.). 

Následně bude analyzováno vnější okolí podniku, a to za pomocí metody PEST 

(viz kap. 2.6.1). Pro větší přehlednost budou výsledky shrnuty pomocí analýzy MAP 

(viz kap. 2.6.1). Ke zhodnocení externího okolí bude také použita Porterova analýza pěti 

konkurenčních sil odvětví (viz kap. 2.6.2). 

Celková konkurenceschopnost podniku bude zhodnocen diagnostickou metodou 

GM-TREND (viz kap. 2.9), která využívá výsledků předchozích analýz a slouží k vymezení 

potenciálu podniku.  
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V poslední části této práce budou uceleny výsledky zhodnocení konkurenceschopnosti 

a budou navrhnuta příslušná doporučení a opatření pro zlepšení činností podniku, zvýšení 

konkurenceschopnosti a celkové situace firmy. 
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3 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO PODNIKU 

V rámci charakteristiky vybraného podniku budou vymezeny základní informace 

o podniku. Zejména nabídne stručný přehled o založení podniku, vlastnické struktuře, 

podnikatelské činnosti, historii a sídle společnosti a o základních ekonomických údajích. 

3.1 Vznik a vývoj podniku 

Podnik XY, s. r. o. působí na českém trhu již od roku 2000 a lze říci, že má vybudovanou 

určitou tradici. Předmět podnikání představuje zprostředkování obchodu a služeb; 

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím. Společnost byla založena 

v roce 2000 jako fyzická osoba, ale v roce 2006 došlo k transformaci na osobu právnickou. 

Od 25. 4. 2006, tedy od zápisu v obchodním rejstříku, funguje podnik jako společnost 

s ručením omezeným. Jednatel jedná jménem společnosti samostatně a je zároveň jediným 

společníkem. Jelikož druhý společník ukončil svou působnost ve společnosti a k jeho výmazu 

z Obchodního rejstříku došlo k datu 25. září 2012.  

3.2 Sídlo 

Sídlo společnosti se nachází na náměstí ve Valašském Meziříčí, v pronajaté budově. 

Majitel společnosti využívá jen část prostorů pro svoji podnikatelskou činnost – konkrétně 

2 prodejny v přízemí budovy + skladové prostory. Zbytek nevyužívaných prostor je dále 

pronajímáno jiným podnikatelským subjektům. V budově tedy ještě sídlí prodejna hraček 

(v přízemí za jednou z prodejen), právnická kancelář a kancelář pojišťovny. Nutno 

podotknout, že přímo v centru se nachází i několik bezprostředních konkurenčních firem 

(HZH Sport, Holas Sport, LUKI OUTDOOR, Skipy Sport). 

3.3 Prodejny a nabízený sortiment 

Podnik od svého založení disponoval pouze jednou prodejní místností o ploše cca 40 m
2
 

(Prodejna I). V červenci roku 2009 však došlo k rozšíření prodejních prostor o druhou 

prodejnu také o rozměru cca 40m
2
 (Prodejna II), která je specializovaná především na značku 

NORD BLANC. Důležitým aspektem je velmi široký sortiment zboží, což však s sebou nese 

i obrovské množství zásob, které bohužel zahrnují i spoustu zastaralého a obtížněji 

prodejného zboží.  
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Prodejny jsou otevřeny každý den v týdnu od 8.30 do 18.00 a v sobotu od 8.30 do 11.30. 

Tato otevírací je totožná s otevírací dobou všech konkurentů v bezprostředním okolí. 

Prodejna I 

Prodejna I se nachází na levé straně od vstupu do budovy. Tato prodejna je však starší, 

nemodernizovaná. Zboží je vystaveno poměrně nepřehledně. Nevhodné rozmístění zboží 

vyplývá především ze šíře sortimentu, z prostorového řešení a nedostatku skladových prostor. 

Sortiment prodejny I je zaměřen na oblečení pro sport a volný čas, zejména značek Loap 

a NorthFinder, částečně Adidas a Nike. Neustále však dochází k obohacení sortimentu 

i o nové značky. V poslední době se jedná zejména o značky menších českých výrobců jako 

je NEYWER nebo CRESS, které se specializují na funkční sportovní oblečení, zejména 

pro fitness a jiné halové sporty, pro cyklistiku, běh, apod.  

Stěžejní částí sortimentu prodejny I je sportovní obuv značek Adidas a Nike. Tato obuv 

představuje významnou složku tržeb především v jarním období a částečně i na podzim.  

Prodejna II 

Prodejna II se nachází na protější straně Prodejny I – tyto prodejny jsou odděleny pouze 

úzkou chodbou. Prodejna je relativně nová, moderně zařízená s pestrou malbou. Prostředí 

prodejny působí příjemně, čistě a vzdušně. Zboží na této prodejně je rozmístěno přehledněji 

než na prodejně I a celkově tato prodejna nabývá útulnějšího dojmu. 

Zboží na prodejně II je orientováno zejména na značku NordBlanc. Prodejna je velmi 

dobře zásobena a nabízí veškeré druhy textilu nejrůznějších materiálů (trika, tílka, mikiny, 

bundy, šortky, ¾ kalhoty, dlouhé kalhoty, sukně, funkční prádlo, thermo prádlo). V nedávné 

době byla nabídka rozšířena i obuv NordBlanc – treková obuv (nízká obuv, kotníčková obuv, 

zimní obuv – včetně sportovních kozaček).  

Obuv na prodejně II je zaměřuje na outdoor a treking. Nabízí i široký sortiment celoroční 

a sezónní obuvi pro turistiku značky NumeroUno a částečně i Loap.  

Druhým rokem je prodejna doplňována o sortiment značky Relax. V letní sezónně 

se jedná o sluneční brýle. Významnější je však podíl zimního sortimentu, který šel velmi 

dobře na odbyt díky své funkčnosti, módnosti a přijatelným cenám. Významné položky 

prodeje značky Relax tvořily zejména lyžařské brýle, lyžařské helmy a také zimní čepice. 

Výhodou je, že firmě se podařilo sjednat s dodavateli této značky výhodnou formu odkupu – 

komisní prodej, tudíž neprodané zboží po sezóně je vraceno dodavateli a je hrazena 
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jen odprodaná část. Takto podniku nevznikají další zásoby, nenarůstají potřeby na skladové 

prostory a především se nenavyšuje objem finančních prostředků vázaných právě v zásobách. 

Doplňkový sortiment 

Sortiment obou prodejen je obohacen také o doplňkový prodej. Jedná se o cestovní 

a sportovní tašky, batohy, ledvinky, apod. (Loap, NordBlanc, Adidas, Nike); ponožky 

a podkolínka; trekové hole; plavky; sluneční brýle; potřeby na plavání (brýle, čepice); 

fotbalové chrániče, rukavice, míče; chrániče pro in-line a další. V zimních měsících 

je o rukavice na běžné nošení, lyžařské rukavice, lyžařské kukly, čepice, šály a další. 

3.4 Základní ekonomické údaje společnosti 

Základní ekonomické údaje jsou vybrány z Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty, které 

poskytlo vedení podniku, a to pro rok 2011 a 2012. Jelikož si vedení podniku nepřálo 

zveřejnit veškeré informace, byla vyselektována pouze potřebná data, uvedená v následujících 

tabulkách 3.1 a 3.2. 

Tab. 3.1 Vybraná data Rozvahy (tis. Kč)   

POLOŽKA r. 2011 r. 2012

AKTIVA CELKEM 4 361 3 982

STÁLÁ AKTIVA 295 293

OBĚŽNÁ AKTIVA 4 010 3 589

Zásoby 3 534 3 105

Krátkodobé pohledávky 8 34

Krátkodobý finanční majetek 185 173

VLASTNÍ KAPITÁL 2 049 2 281

CIZÍ ZDROJE CELKEM 2 307 1 701

Dlouhodobé závazky 1 781 1 311

Krátkodobé závazky 426 390

Zdroj: Interní dokumentace podniku.  
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Tab. 3.2 Vybraná data Výkazu zisku a ztráty (tis. Kč)   

POLOŽKA r. 2011 r. 2012

Tržby za prodej zboží 8 831 6 642

Tržby za prodej výrobků a služeb 783 587

TRŽBY CELKEM 9 614 7 229

EBIT 60 59

Daň z příjmů 42 44

Nákladové úroky 18 15

EAT (ČISTÝ ZISK) 222 232

Zdroj: Interní dokumentace podniku.
 

Významnou položkou, kterou podnik sleduje a na které je postaveno maloobchodní 

podnikání, jsou tržby za prodej. Podnik se již několik let potýká s klesajícími tendencemi této 

položky a zvláště v posledních letech je tento trend stále znatelnější a představuje pro podnik 

velké ohrožení.  

Společnost zaměstnává 2 pracovníky na klasickou pracovní smlouvu s plným pracovním 

úvazkem. Od roku 2003 se tento personál neobměnil. Od otevření Prodejny II v červenci 2009 

byl navíc přijat do pracovního poměru další zaměstnanec a také 2 brigádnice – studentky, 

které byly zaměstnány na dohodu o pracovní činnosti. Kvůli klesajícím tržbám, menší 

návštěvnosti prodejen a díky malé vytíženosti pomocných pracovníků, byly v roce 2011 

brigádnice omezeny s tím, že jedna nastoupila do pracovního poměru místo zaměstnankyně, 

která právě odcházela na mateřskou dovolenou.  
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4 ANALÝZA KONKURENCESCHOPNOSTI 

Pro zhodnocení konkurenceschopnosti bude využito finančních, ale zejména nefinančních 

ukazatelů, které nabývají, zvláště v posledních letech, velkého významu. Pro vymezení 

základních slabých a silných stránek podniku a také pro určení příležitostí a hrozeb 

přicházejících z okolí, budou nejprve zpracovány analýzy interního a externího okolí. 

Celková konkurenceschopnost bude zhodnocena pomocí diagnostické metody GM-TREND. 

4.1 Analýza interního prostředí 

Interní analýza podniku bude provedena tak, aby byly ujasněny hlavní charakteristiky 

podniku. Měla by směřovat k tomu, aby bylo možné vymezit několik klíčových silných 

a slabých stránek podniku. Vnitřní analýza bude vycházet z charakteristiky základních oblastí 

podniku, z finanční analýzy poměrových ukazatelů a metody identifikace klíčových faktorů 

úspěchů „7S“.  

4.1.1 Identifikace základních funkčních oblastí podniku 

V rámci analýzy funkčních oblastí budou vyčleněny základní charakteristiky hlavních 

činností podniku, zdroje a procesy podniku a jejich výsledky. 

Nákup a zajištění sortimentu 

Objednávky zboží vyhotovuje a zajišťuje sám majitel podniku. Objednávky vystavuje 

na základě vlastního uvážení a zhodnocení stavu zásob. Některé zboží se objednává 

v návaznosti na konzultace s prodejním personálem. Objednávky se mnohdy vystavují 

předsezónně (až rok předem), což je poměrně nevýhodné. Jelikož preference zákazníků 

se mění a je obtížné takto s předstihem určit jaké zboží bude módní a o jaké typy a barvy bude 

zájem.  

Podnik XY, s. r.o. má široké portfolio dodavatelů, kteří zajišťují pravidelné dodávky 

zboží dle objednávek. S většinou dodavatelů má podnik dobré a dlouholeté vztahy. 

Od některých dodavatelů je dokonce poskytována sleva několik procent z velkoobchodní 

nákupní ceny. Zboží je doručováno přepravními službami, jako je PPL, DPD, popř. Česká 

Pošta. 

Dodávky zboží jsou poměrně pravidelné, téměř každý týden přichází na prodejnu část 

nového zboží. Zboží je doplňováno v předstihu před začátkem sezón – ročních období. 
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Objednávky zboží menšího objemu, či doplňkového sortimentu, jsou řešeny operativně 

dle potřeb a poptávky zákazníků. Sortiment je tedy velmi obsáhlý a poměrně rozmanitý. 

Marketing 

 Propagace 

Propagace podniku je na nízké úrovni. Vhledem k velikosti podniku a finančním 

možnostem není využíváno téměř žádných forem reklamy. Na internetu jsou pouze odkazy 

na podnik. Webowé stránky podniku jsou strohé, jednoduché a graficky nepropracované. 

Jsou zde neaktuální a nedostatečné informace. 

 Podpora prodeje 

Podpora prodeje spadá do oblasti, které podnik věnuje velkou pozornost. Především 

v reakci na stále klesající tržby hledá nové formy podpory prodeje a cesty ke zlepšování. 

Na prodejnách jsou pořádány pravidelné akce na podporu prodeje. Je využíváno slevových 

akcí, akcí 2+1 ZDARMA, dárky k nákupům v dané hodnotě, bonusů při nákupu za určitou 

částku apod. Na veškeré akce podnik upoutává plakáty ve výloze a na prodejnách.  

Navíc podnik vytvořil věrnostní program pro stálé zákazníky. Prostřednictvím tohoto 

programu zákazníci vlastní papírovou věrnostní kartu, která je založena na principu sbírání 

razítek za nákup a následného získání slevy. Za každý nákup v hodnotě nad 500,- Kč obdrží 

nakupující razítko. Na sedmý nákup získávají slevu 15% a na 10. nákup slevu ve výši 30%. 

Takto se podnik snaží zvýšit věrnost zákazníků a částečně zamezit jejich přecházení 

ke konkurenčním podnikům. Zároveň takto získává kontakty do své databáze a pomocí 

pravidelných newsletterů komunikuje, motivuje a stimuluje své zákazníky k návštěvě 

prodejen a případnému nákupu. (Věrnostní databází disponuje i HZH Sport, který používá 

plastové karty k postupnému načítání slev pro zákazníka). 

Pracovní zdroje 

Majitel se stará o zásobení prodejen, vytváří a udržuje kontakty s dodavateli. Udává 

celkový směr činností podniku a rozhoduje o zásadních věcech. V poslední době se sám 

zapojuje do prodeje a obsluhy zákazníků, aby se mohl zaměřit na případné nedostatky 

a na možnosti zlepšování. Sděluje zaměstnancům zásadní rozhodnutí a motivuje - směřuje 

zaměstnance ke zkvalitnění obsluhy zákazníků. 
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 Prodejní personál a jeho kompetence 

Majiteli je podřízena Vedoucí prodejen, která řídí každodenní provoz na prodejnách. 

Koordinuje zásoby na skladech a na prodejnách, sama se účastní procesu obsluhy zákazníka 

a prodeje. Provádí základní administrativní činnosti. Je zodpovědná za příjemku zboží 

a za další dvě podřízené pracovnice. Také informuje majitele o veškerém dění a o problémech 

na prodejnách a podává případné návrhy na zlepšení. 

Vedoucí prodejny jsou podřízeny další dvě pracovnice. Tyto prodávající plní každodenní 

příkazy a samostatně plní další činnosti, které vedou k udržování pořádku a příjemného 

prostředí prodejen. Kreativně umisťují zboží a pečují o celkový vzhled prodejny, aranžují 

výlohy, zajišťují obsluhu zákazníků a obsluhu pokladen. K základním činnostem patří také 

přejímka, příjemka, ocenění, vybalení a uskladnění zboží. Zaměstnanci by také měli 

oslovovat zákazníky a získávat kontakty do zákaznické databáze. Avšak k tomuto mají 

zaměstnanci spíše pasivní přístup a ze strany vedení na ně není kladen větší nátlak 

ani motivace. 

Prodávající Prodejny I zajišťuje vedení databáze zákazníků, o komunikaci se zákazníky, 

rozesílání pravidelných newsletterů a o vyřízení příchozích e-mailů. Prodávající Prodejny II 

má navíc na starost příjem, vyřizování a výdej reklamací. S vyřizováním reklamací 

má dlouholetou praxi a uplatňuje asertivní přístup k zákazníkům. Pokud není některá 

z prodávajících k dispozici, zastupuje veškeré činnosti právě vedoucí prodejen. 

 Chování personálu 

Přístup personálu je aktivní, vystupování příjemné a vstřícné. Vzhled personálu 

je pozitivní, přesto není zcela reprezentativní ve firemním duchu. Zaměstnanci nejsou 

vybaveni pracovním oblečením. Pouze jednou do roka dostávají např. triko a mikinu 

zn. NordBlanc. V tomto oblečení přesto personál neobsluhuje často. Nošení tohoto oblečení 

není ze strany vedení striktně vyžadováno. Personál neprochází žádnými vzdělávacími 

programy a školeními. Někdy se projevuje nedostatečná znalost funkčnosti daného zboží. 

I přesto, že jsou zaměstnanci příjemní a ochotní, chybí určité komunikační schopnosti 

k nenucenému přesvědčení o koupi a k získání informací o zákaznících a jejich přáních.   

Prodej 

 Výše zásob 

Jak již bylo zmíněno, objem zásob zboží je až v extrémní výši. Prodejny jsou velmi dobře 

zásobovány, a to ve velkém rozsahu různého typu zboží. Bohužel zásoby zahrnují velkou část 
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zastaralých, nemoderních a již těžce prodejných výrobků. Podstatná část tohoto zboží 

je obtížně prodejná i přes časté výprodeje a nízké ceny, které jsou až pod hranicí ceny 

nákupní. Takovéto zboží váže nejen finanční prostředky, ale také zabírá místo na prodejnách 

a „zastiňuje“ nové zboží.  

Prodejny jsou nevhodně prostorově koncipovány tak, že nabízejí pouze úzký prostor. 

Spolu s přesyceností zbožím vede tato skutečnost k nepohodlnému prohlížení, vybírání 

a zkoušení zboží zákazníky. 

 Šíře sortimentu a kvalita 

Šíře sortimentu byla již částečně popsána v předchozích odstavcích. Z výše uvedeného 

vyplývá, že podnik se zaměřuje na střední kvalitu zboží, neboli na rozumný poměr kvality, 

ceny a funkčnosti. Většinu sortimentu zastupují značky českých výrobců (NordBlanc, Loap, 

Cress, NEYWER), popř. výrobců slovenských (NORTH FINDER), které doplňují  světové 

značky jako je Adidas a Nike (především obuv).  

4.1.2 Stručná finanční analýza poměrových ukazatelů 

V rámci finanční analýzy budou zpracovány základní ukazatele aktivity, likvidity, 

zadluženosti a rentability. Výpočty budou provedeny s pomocí vzorců, uvedených 

v teoretické části této práce (viz kap. 2.7.2).  

Finanční analýza bude zpracována pouze v rozsahu dvou let (rok 2011 a rok 2012), 

protože pro další časová období firma neposkytla požadované informace. Výpočty budou 

vycházet z číselných údajů Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty uvedených v kap. 3.4. 

Ukazatele aktivity 

Obrátka celkových aktiv (2011) = 9 614/4 361 = 2,205 obrátek za rok 

Obrátka celkových aktiv (2012) = 7 229/ 3982 = 1,815 obrátek za rok 

Doba obratu aktiv (2011) = (4 361.360dnů)/9 614 = 163,299 dnů 

Doba obratu aktiv (2012) = (3 982.360dnů)/7299 = 198,301 dnů 

První sledovanou položkou je obrátka celkových aktiv. Doporučovanou minimální 

hodnotou je 1,5 a dle výpočtů podnik tuto minimální hranici splňuje. Lze však zachytit 

klesající tendenci hodnoty tohoto ukazatele. V roce 2011 byl obrat 2,205 a v roce 2012 

poklesl na hodnotu 1,815. Pokles obrátky aktiv je pro podnik negativní jev, jelikož znamená, 
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že jsou aktiva méně využívána při podnikání. Respektive, že podnik vyprodukoval z každé 

investované koruny méně Kč tržeb. 

Na druhé straně je sledován ukazatel doby obratu aktiv, který v roce 2011 činil 

(po zaokrouhlení) 164 dnů. V roce 2012 doba obratu aktiv stoupla (po zaokrouhlení) 

na 199 dní. Opět se tedy projevuje negativní trend. Cílem podniku by mělo být snižování 

doby obratu aktiv. Nepříznivému vývoji lze zabránit úsilím o zvyšování tržeb nebo 

odprodejem nevyužívaných aktiv. 

Obrátka zásob (2011) = 9 614/3 534 = 2,720 obrátek za rok 

Obrátka zásob (2012) = 7 229/3 105 = 2,328 obrátek za rok 

Doba obratu zásob (2011) = (3 534.360dnů)/9 614 = 132,332 dnů 

Dobra obratu zásob (2012) = (3 105.360dnů)/7 229 = 154,627 dnů 

Jako další je vyčíslena obrátka zásob. Zásoby se do podoby tržeb v roce 2011 přeměnily 

pouze 2,72 krát za rok. V roce 2012 se obrátka zásob snížila na 2,328. Pravděpodobnou 

příčinou jsou opět vysoké zásoby a klesající tržby. 

Doba obratu zásob se prodlužuje ze 133 dnů (2011) na 155 dnů (2012). Podle výsledných 

hodnot uplyne od doby nákupu zboží do okamžiku jeho prodeje v průměru 155 dnů, 

což je téměř polovina jednoho roku a je to příliš dlouhá doba. Takto dlouhá doba obratu 

svědčí o velkém podílu obtížně prodejného, zastaralého zboží. Podnik by měl tedy směřovat 

ke snižování objemu zásob a podniknout např. akční výprodeje, aby se zbavil méně 

prodejného, nemoderního zboží.  

 Doba obratu závazků (2011) = (426.360dnů)/9 614 = 15,952 dnů 

 Doba obratu závazků (2012) = (390.360dnů)/7 229 = 19,422 dnů 

V roce 2011 podnik hradil své závazky v průměru za 16 dnů. V roce 2012 se doba 

splatnosti závazků prodloužila téměř na 20 dnů. I přes nárůst hodnoty ukazatele je takováto 

doba splatnosti příznivá, svědčí o dobré likviditě společnosti a je příznivým ukazatel 

z pohledů věřitelů.  

Ukazatele zadluženosti 

Celková zadluženost (2011) = (2 307/4 361). 100 = 52,9 % 

Celková zadluženost (2012) = (1 701/3 982). 100 = 42,7 % 
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Hodnota ukazatele celkové zadluženosti vyjadřuje, že v roce 2011 připadalo na celková 

aktiva téměř 53% cizích zdrojů. Hodnota mírně překračovala doporučovanou horní hranici 

50%. V roce 2012 hodnota poklesla na necelých 43% a tímto se dostala do hodnot 

doporučovaného intervalu 30% – 50%. Vývoj je tedy pozitivní a signalizuje menší riziko 

pro věřitele.  

 Zadluženost vlastního kapitálu (2011) = (2 307/2 049). 100 = 112,6 % 

 Zadluženost vlastního kapitálu (2012) = (1 701/2 281). 100 = 74,6 % 

Míra zadluženosti vlastního kapitálu se s hodnotou necelých 113 % v roce 2011 nachází 

v doporučovaném intervalu hodnot (80% – 120%). V roce 2012 se hodnota výrazně snížila 

až pod 75 %. A tímto se dostala až pod minimální hranici intervalu. K tomuto došlo zejména 

díky výraznému snížení cizích zdrojů – závazků ke společníkům. Tím se tedy věřitelské riziko 

snížilo a celkově lze výsledné hodnoty zadluženosti vlastního kapitálu vyhodnotit kladně. 

 Úrokové krytí (2011) = 282/18 = 15,667 

 Úrokové krytí (2012) = 291/15 = 19,4 

Úrokové krytí vykazuje v obou letech velmi příznivé hodnoty. V roce 2011 kryl provozní 

zisk téměř 16krát placené úroky. V roce 2012 je převyšoval dokonce téměř 20krát. 

Za změnou této hodnoty pravděpodobně stojí snížení podílů závazků, ze kterých je nutno 

platit úrok a částečně i zvýšení provozního zisku.  

Ukazatele likvidity 

 Běžná likvidita (2011) = 4 010/426 = 9,413  

Běžná likvidita (2012) = 3 589/390 = 9,203  

Hodnoty ukazatele běžné likvidity se v obou letech pohybují vysoko 

nad doporučovanými hodnotami (1,5 – 2,5). Výsledky ukazují, že kdyby podnik proměnil 

veškerá svá oběžná aktiva v peníze, byl by schopen 9,413 krát uhradit pohledávky svých 

věřitelů. V roce 2012 by toho byl schopen 9,203 krát. Enormní výši ukazatele nasvědčuje 

především vysoký stav zásob, což není pozitivním ukazatelem. 

Pohotová likvidita (2011) = (8+185)/426 = 0,453 

Pohotová likvidita (2012) = (34+173)/390 = 0,531 
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Pohotová likvidita vylučuje z výpočtu zásoby, které jsou nutné pro chod podniku, avšak 

často je nelze pohotově přeměnit na peněžní prostředky. Jelikož zásoby analyzovaného 

podniku zaujímají výraznou položku oběžných aktiv, lze tento ukazatel považovat za více 

vypovídající než ten předchozí. Pohotová likvidita obou sledovaných let nesplňuje požadavek 

ideálních hodnot v intervalu 1 – 1,5. V roce 2011 byla hodnota pouhých 0,453. V roce 2012 

vzrostl ukazatel alespoň na 0,531. Růst hodnoty byl způsoben především snížením 

krátkodobých závazků. 

 Okamžitá likvidita (2011) = 185/426 = 0,434 

 Okamžitá likvidita (2012) = 173/390 = 0,444 

Okamžitá likvidita je nejpřísnějším ukazatelem a vyjadřuje okamžitou schopnost uhradit 

krátkodobé závazky. Výsledné hodnoty okamžité likvidity se v obou letech pohybují 

v intervalu doporučených hodnot (0,2 až 0,5). Konkrétně v roce 2011 činila okamžitá likvidita 

0,434 a v roce 2012 se jen mírně odchýlila na 0,444. Podnik je tedy optimálně likvidní a má 

na úhradu svých krátkodobých závazků dostatečnou hotovost na pokladnách či na běžných 

účtech. 

Ukazatele rentability 

 Rentabilita tržeb – ROS (2011) = 222/9 614 = 0,023 Kč 

 Rentabilita tržeb – ROS (2012) = 232/7 229 = 0,032 Kč 

Z výpočtů rentability tržeb bylo zjištěno, že v roce 2011 připadalo na 1 Kč tržeb 0,023 Kč 

zisku. V roce 2012 se výše zisku vyšplhala na 0,032 Kč na 1 Kč tržeb. Rentabilita tržeb má 

sice rostoucí charakter, ale příliš nízké hodnoty. Tento fakt je pro podnik nepříznivý, protože 

reálná celková marže, po zahrnutí veškerých nákladů na cizí kapitál, zaměstnance, provoz, 

apod., je nepřijatelně malá. 

 Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (2011) = (222/2 049). 100 = 10,8 % 

 Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (2012) = (232/2 281). 100 = 10,2 % 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu má poměrně dobrou vypovídací schopnost, a proto 

ho lze využít i pro mezipodnikové srovnávání. Preferují se hodnoty nad 10 %. Tuto podmínku 

podnik splňuje jen těsně. V roce 2011 byla hodnota rentability vlastního kapitálu 10,8 % 

a v roce 2012 už jen pouhých 10,2 %. Tyto hodnoty tedy nesvědčí o příliš dobré rentabilitě 

vlastního kapitálu. 
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 Výnosnost aktiv – ROA (2011) = (282/4 361). 100 = 6,5 % 

 Výnosnost aktiv – ROA (2012) = (291/3 982). 100 = 7,3 % 

Výnosnost aktiv nedosahuje v roce 2011, ani v roce 2012, minimální doporučovanou 

hodnoty 20 %. V roce 2011 byla výnosnost aktiv ve výši 6,5 % a v roce 2012 jen mírně 

vzrostla na 7,3 %. Sice má výnosnost mírně rostoucí charakter, ale vypovídá o nízkém 

hospodářském výsledku vůči vysokým hodnotám celkových aktiv podniku (zejména zásob).  

4.1.3 Kritické faktory úspěchu „7S“ 

Pomocí modelu „7S“ bude rozpracována analýza sedmi hlavních faktorů úspěchu firmy. 

Jednotlivé faktory jsou posouzeny na základě pozorování v podniku a na základě konzultace 

s vedením firmy. 

Strategie 

Strategií společnosti je nabízet široký sortiment sportovního vybavení a doplňků, který 

zároveň bude splňovat podmínky rozumného poměru funkčnosti, kvality a přijatelných cen. 

Současně se podnik snaží neustále svojí nabídku rozšiřovat a flexibilně přizpůsobovat 

poptávce trhu, tak aby se přizpůsoboval nejen stávajícím zákazníkům, ale také aby oslovil 

zákazníky nové. Důraz je kladen na pestrost sortimentu a individuální přístup k zákazníkovi. 

Cílem je nejen spokojený, ale dokonce nadšený zákazník, který se bude vracet a bude dávat 

přednost podniku před konkurencí.  

Pozn.: V současné době se objevují úvahy nad tím, kam směřovat dál. Jelikož trh je stále 

náročnější, dynamičtější a nepředvídatelnější. Je přesycen produkty, které nabízí analyzovaná 

společnost. V konkurenčním boji obstojí pouze ti, kteří nabídnou něco navíc, něco nového, 

specifického. Právě proto je nutné se zamýšlet nad novými strategiemi.  

Novou strategickou myšlenkou proto je orientace na úzký sortiment zboží, avšak vyšší 

kvality, i když pochopitelně s vyšší cenou. Tato strategie vyžaduje přizpůsobení prodejen 

a především prodejního personálu, který bude připraven na maximálně individuální přístup 

k zákazníkovi. 

Struktura 

Organizační struktura v takto malém a obchodním podniku, s malým počtem podřízených 

zaměstnanců se pochopitelně nevyznačuje formální organizační strukturou. Vztahy 

nadřízenosti a podřízenosti, kompetence a pravomoci jsou však jednoznačně vymezeny. 

„Vrcholovým orgánem“ je majitel podniku, který řídí především vedoucí prodejny, ale i další 
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podřízené pracovníky. Většina kompetencí je předávána právě vedoucí prodejny, která řídí 

2 podřízené pracovnice. Vedoucí zajišťuje a koordinuje chod prodejen a přiděluje úkoly 

podřízeným, spolupracuje s nimi a zároveň také zajišťuje obsluhu zákazníků. Podřízené 

pracovnice plní přidělené úkoly, podílejí se na údržbě a chodu prodejny a zabezpečují obsluhu 

zákazníků. Vzájemná spolupráce všech pracovníků i vedení je samozřejmostí.  

Systémy 

V podniku jsou aplikovány pokročilé ekonomické systémy – Money S3, pomocí kterých 

jsou zabezpečovány skladové, prodejní a účetní činnosti podniku. Na tento systém navazuje 

samotný program Money S3 Kasa, který slouží k přímému maloobchodnímu prodeji 

na pokladně. Pracuje jako on-line klient nad vytvořenými daty v programu Money S3 

a použití v režimu off-line není umožněno. K prodeji je používán standardní doklad z Money 

S3 – prodejka. Vhledem k určení programu pro používání na prodejnách nelze provádět 

nákup, změny prodejních cen na kartách zásob, ani pořizování nových zásob. Jelikož 

je  na prodejnách implementován systém Money S3 Kasa ve formě pouze Standard, nelze zde 

volit výběr placení v hotovosti nebo platební kartou a nelze k ceně navolit slevu.  

Mezi hlavní komunikační systémy podniku patří elektronická komunikace pomocí 

programu Microsoft Outlook. E-maily slouží nejen k předávání informací mezi jednotlivými 

prodejnami, ale také mezi vedením a příslušnými pracovníky. Ke komunikaci samozřejmě 

slouží i firemní telefony.  

Skenování – snímání čárových kódů probíhá přes čtečku, která je propojena s počítači, 

skladovými a pokladními programy. Problémem je, že mnoho zboží není přes čárové kódy 

navedeno. Buď z toho důvodu, že patří ke starším zásobám, kdy tato technologie v podniku 

ještě nebyla zavedena, nebo menší dodavatelé své zboží neevidují přes EAN kódy. Navíc 

v podniku není ucelený systém navádění zboží. Kvůli tomuto mnohdy dochází k chybám 

a evidenci zboží. Podnik nedisponuje ani čtečkou EAN kódu, pomocí které by bylo možné 

provádět inventuru zboží. Ta musí být prováděna ručně. To s sebou nese časovou náročnost 

a náročnost na pracovní zdroje. Navíc nejde zabránit častým chybám lidského faktoru, a proto 

nemá inventura zcela spolehlivou vypovídací schopnost. 

Spolupracovníci 

Vzájemné vztahy na pracovišti jsou velmi přátelské. Mezi pracovníky panuje příjemná 

atmosféra se vzájemnou tolerancí a respektem. Rozvoj pracovníků např. ve formě jejich 

školení neprobíhá vůbec.  
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Funkce pracovníků jsou jasně vymezeny, všichni pracovníci jsou se svými kompetencemi 

a povinnostmi obeznámeni a samostatně vykonávají nejen zadávané úkoly.  

Zaměstnanci jsou motivováni např. finančním ohodnocením ve formě odměn z objemu 

tržeb, tak aby byl zvyšován obrat prodávaného zboží. Avšak na straně druhé odměny jsou 

vypočítávány z celkových obratů, není zde rozlišení na jednotlivé výkony prodejen 

či dokonce samostatných pracovníků. Tímto ztrácí tato forma odměn aspekt motivující 

složky, a do jisté míry se stává složkou automatickou. Demotivující je nepravidelnost termínů 

vyplácení měsíčních mezd a např. i opoždění zaměstnaneckých benefitů, jako jsou stravenky. 

Loajalita zaměstnanců a částečně i motivace může být do jisté míry ovlivněna i jejich 

podílením se na návrzích o dalším chodu prodejen, respektive na dílčích činnostech, 

probíhajících v rámci podniku. 

Schopnosti 

V podniku nejsou vyžadovány žádné zvláštní dovednosti pracovníků. Nedochází 

ke zvyšování kvalifikace ani ke školení pracovníků. Pozornost je spíše zaměřena na vlastnosti 

a schopnosti jako jsou samostatnost, odpovědnost, pečlivost, schopnost komunikace 

se zákazníkem, příjemné vystupování a asertivita. Na tyto aspekty se klade důraz již při 

náboru pracovníků.  

Styl vedení 

Ze strany majitele lze zaznamenat demokratický způsob vedení, kdy řízení přenechává 

především na vedoucí pracovnici prodejen. Vedoucí prodejen naopak zastává spíše 

autokrativní styl řízení.  

Majitel podniku samostatně vymezuje cíle i způsoby jejich dosažení, ale zároveň 

si vyslechne názory jednotlivých pracovníků všech úrovní. Pokud se připomínky pracovníků 

navzájem ztotožňují, akceptuje návrhy a pozmění původní návrh. 

Sdílené hodnoty – podniková kultura 

Základní ideou podniku je spokojený zákazník, proto jsou v podniku vytvářeny 

podmínky pro profesionální jednání při obsluze zákazníků, pro odbornost a odpovědnost. 

Pracovníci se snaží vycházet zákazníkům co nejvíce vstříc, aby odcházeli spokojeni. 
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4.2 Analýza vnějšího okolí podniku 

Pro analýzu externího okolí podniku bude využita PEST analýza, jejímž výstupem bude 

tabulka s vymezením základních faktorů působících na podnik. Analýza vnějšího okolí bude 

pokračovat Porterovou analýzou pěti konkurenčních sil, v rámci které dojde k vytyčení pozice 

společnosti v rámci působení pěti základních konkurenčních oblastí. 

4.2.1 PEST analýza  

Pomocí PEST analýzy budou vymezeny zásadní faktory, které působí na podnik 

z vnějšího obecného okolí. Tyto faktory se následně ohodnotí trendem a proběhne i predikce 

jejich dopadu v budoucnu. 

Politické a legislativní prostředí 

Podnikatelům v České republice komplikují život a podnikání neustálé a náhlé změny 

právního prostředí, které následně brání dlouhodobému strategickému plánování. Tyto změny 

také vedou k narůstající nepřehlednosti a nesrozumitelnosti zákonů. Vstup České republiky 

do EU vedl ke zvýšené míře otevřenosti ekonomiky avšak stále je vláda ČR kritizována 

za neschopnost prosazovat zájmy českých podnikatelských subjektů v rámci EU.  

Právní nejistota ohrožuje i investice v ČR. Časté a krátkodobé změny zákonů, zdlouhavá 

soudní řízení a těžká prosaditelnost soudních rozhodnutí představují okruh problémů, které 

jsou příčinou toho, že ČR stojí na třetím místě od konce v hodnocení právní jistoty. I když 

důvěra v právní jistotu klesá, je ČR německými zahraničními hospodářskými komorami 

považována za nejatraktivnější místo pro podnikání a investice.  

V současnosti se vláda snaží o prosazení mnoha úsporných a reformních balíčků, které 

by měly stabilizovat veřejné finance a státní rozpočet. Tyto zásahy způsobují každoroční 

zvyšování daňové zátěže. Zvyšování sazby DPH přináší komplikace firem ze dvou směrů. 

Jednak problémy s neustálým přeceňováním a s administrativní zátěží, která je spojená 

se změnou daňové sazby. Zásadním dopadem zvyšování DPH je skutečnost, že se tímto 

zdražují samotné výrobky a služby podnikatelských subjektů, což snižuje reálnou hodnotu 

mezd zákazníků a tím pádem se snižuje jejich kupní síla. Konečný dopad se projevuje ve stále 

klesajících tržbách, a tedy i zisku podniků. Nynější sazby DPH jsou stanoveny na 15% a 21%.  
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Neustále se hovoří i o reformě zdravotnictví a sociálního zabezpečení. Tyto položky také 

hrají významnou roli, jelikož představují stále větší nákladovou zátěž pro podniky. Obecně 

je daňový systém ČR složitý a netransparentní. Kámen úrazu představují časté změny 

a zhoršování přehlednosti.  

Stále četnější výskyt korupčního chování posiluje nedůvěru celé veřejnosti k politikům 

a boj s ní se zdá být „bojem s větrnými mlýny“.  

Legislativní prostředí ČR se vyznačuje vysokou mírou byrokracie a zároveň nízkou 

efektivností vymahatelnosti práva. V rámci Strategie Evropa 2020 by se však měla 

administrativní zátěž podnikatelů snížit až o 30% oproti roku 2005.  

V rámci legislativního prostředí lze zaznamenat výrazné změny zejména v Zákoníku 

práce. Vláda opět umožnila opakované sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, 

a to celkem až třikrát. Dohoda o provedení práce může být nyní uzavřena v rozsahu až 300 

hodin v kalendářním roce. Zaměstnanci v rámci toho pracovního poměru budou účastni 

na zdravotním a sociálním pojištění, pokud zúčtovaná odměna za kalendářní rok přesáhne 

10 tis. Kč. Zaměstnavatel má nyní novou administrativní povinnost spojenou s vydáním 

potvrzení o zaměstnání, a to po ukončení dohody.  

Ekonomické prostředí 

Situace ekonomické oblasti v ČR je značně nepříznivá. Spotřebu domácností utlumila 

vláda a nejistota. Docházelo a stále dochází k celkovému poklesu evropské ekonomiky, 

a to kvůli prohlubující se dluhové krizi a přijatým úsporným opatřením. Úrokové sazby klesly 

na svá historická minima a měly by se držet na této úrovni až do konce roku 2014.  

K poklesu ekonomiky nejvíce přispěla slabá a klesající spotřeba domácností (odraz výše 

zmíněných faktorů, zhoršování situace na trhu práce a investic do zásob). Spotřeba 

domácností bude i nadále klesat kvůli dalším fiskálním opatřením. Spotřeba klesala 

i co se týče vládních výdajů – v důsledku úsporných opatření. Ekonomický pokles ČR 

byl tlumen zahraničním obchodem a zahraniční poptávkou – zejména díky vysoké 

konkurenceschopností strojírenských oborů.  (Holub, 2012) 

Celkový přehled vybraných makroekonomických ukazatelů ČR za rok 2008 – 2012 

je uveden v Příloze č. 1. 
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 Výkonnost ekonomiky v roce 2012 

V roce 2012 postupně docházelo k reálnému poklesu maloobchodních tržeb (reálně 

oslabily o 0,9%) a ke snižování rozdílů meziroční dynamiky různých segmentů maloobchodu. 

Dokonce dochází k poklesu tržeb i v prodeji potravin. Díky dlouhodobým výprodejům 

si v druhé polovině roku 2012 vysoký růst tržeb udrželi internetoví a zásilkoví prodejci 

(za celý rok +9%, předchozí dva roky +12%). Slevové akce přestávají působit v oblasti 

prodeje počítačových a komunikačních zařízení. Naopak dlouhodobě se vede obuvi 

a koženému zboží (+ 5,6% za rok 2012), také výrobkům pro kulturu a rekreaci, 

farmaceutickému a zdravotnickému a textilnímu zboží, i když tempo růstu jejich reálných 

tržeb se snižuje.  

Obory jako stavebnictví a služby se doposud nevymanily z meziročních poklesů 

způsobených krizí v roce 2009. V roce 2012 klesly reálné tržby meziročně o 0,7%. Nejlepší 

situace panuje v administrativní činnosti.  

Díky zostřené situaci trhu práce se daří agenturám práce (+15%, za poslední tři roky růst 

tržeb o polovinu). Dlouhodobě se daří i informačním technologiím, poštovním a kurýrním 

službám (tržby za rok 2012 překonaly úroveň roku 2008). (ČSÚ, 2013) 

 Trh práce 

V roce 2012 se na trhu práce v ČR projevilo několik paradoxů. Přestože podle HDP 

je ekonomika ve stádiu recese, míra zaměstnanosti již několik čtvrtletí za sebou plynule roste. 

Zároveň ale významně roste počet registrovaných lidí bez práce a narůstá míra 

nezaměstnanosti. Tyto jevy vysvětluje využívání jiných typů pracovních příležitostí (mimo 

zaměstnanecký poměr a podnikání).   

Obecná míra nezaměstnanosti se v průběhu roku 2012 vyšplhala na 7% obyvatelstva 

nad 15 let. (rok 2011 – 6,7%; rok 2010 – 7,3%). Míra registrované nezaměstnanosti činila 

koncem roku 2011 9,4% - historicky nejvyšší počet evidovaných lidí bez práce. Trh práce ČR 

je však stále poměrně flexibilní.  

V tabulce 4.1 je zachycena míra nezaměstnanosti za jednotlivá čtvrtletí roku 2012 

v jednotlivých krajích ČR. 
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Tab. 4.1 Obecná míra nezaměstnanosti podle krajů-údaje za čtvrtletí 2012(%)  

 

1. čtvrtletí 2012 2. čtvrtletí 2012 3. čtvrtletí 2012 

Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

Česká republika 7,1 6,3 8,1 6,7 5,8 7,9 7 5,9 8,4 

Hlavní město Praha 3,1 3,1 3,2 2,8 2,7 2,8 3,3 2,9 3,7 

Středočeský kraj 4,4 3,5 5,5 4,8 3,8 6 4,4 3,7 5,3 

Jihočeský kraj 6,5 6 7 5,9 4,9 7,1 5,1 4,4 6,1 

Plzeňský kraj 5,3 4,6 6,4 4,7 3,1 6,8 5 3,3 7,4 

Karlovarský kraj 11 11,4 10,5 10,6 10,4 10,9 9,7 9,3 10,2 

Ústecký kraj 10,6 8,7 13,2 11 8,1 14,9 11,4 9 14,7 

Liberecký kraj 9,1 8 10,7 9,7 8,8 10,9 8,6 7,7 9,8 

Královéhradecký kraj 7,4 6,2 8,8 5,8 6,2 5,3 6,9 6,2 7,7 

Pardubický kraj 7,8 7,2 8,5 6,9 4,9 9,5 7,8 6 10,1 

Vysočina 6,3 5,3 7,6 6 4,7 7,7 6,2 4,9 8 

Jihomoravský kraj 8,8 8 9,7 7,6 6,8 8,7 8 7 9,4 

Olomoucký kraj 7,2 6,8 7,5 7 6,4 7,7 8,2 6,8 9,9 

Zlínský kraj 7,2 5,5 9,3 7,3 6,2 8,8 7,7 6,1 9,8 

Moravskoslezský kraj 9,8 9 10,8 8,9 8,3 9,6 9,4 8,3 10,7 

             Zroj: ČSÚ 

Prognózy předpovídají mírný pokles zaměstnanosti vlivem utlumené hospodářské 

aktivity. Teprve v roce 2014 začne zaměstnanost pravděpodobně lehce růst. 

 Průměrné mzdy v ČR 

Za 4. Čtvrtletí 2012 se eviduje průměrná nominální měsíční hrubá mzda 27 170 Kč 

s meziročním růstem 3,7%. Průměrné měsíční nominální mzdy jsou uvedeny v Příloze č. 2, 

a to v územním členění podle krajů. Průměrná mzda ve Zlínském kraji v roce 2010 byla 

ve výši 20 817 Kč a v roce 2011 činila 21 486 Kč. Nominální meziroční index má hodnotu 

103, 2 a reálný index 101, 3.  

 Inflace a spotřebitelské ceny 

Vývoj inflace od roku 1997 do roku 2012 zachycuje Tabulka 4.2. 

Tab. 4.2 Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního 

indexu spotřebitelských cen      

ROK 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

MÍRA INFLACE 8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1 1,5 1,9 3,3 

Pozn.:  Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje 

procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12-ti předchozích měsíců. 

Zdroj: ČSÚ 

                 

Vývoj spotřebitelských cen je znázorněn v Příloze č. 3, kde jsou indexy spotřebitelských 

cen – životních nákladů uvedeny na spotřebním koši za jednotlivá čtvrtletí období 
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roku 2008 - 2012. 

Růst cen byl zapříčiněn zejména zvýšením daňové sazby DPH, vysokými cenami 

komodit a oslabením kurzu koruny. Dle prognóz nastane pokles inflace, po odeznění dopadů 

daňových změn v roce 2014, na 2%. (Holub, 2012)  

V příloze č. 4 jsou graficky znázorněny nové prognózy ČNB, které predikují budoucí 

vývoj inflace, měnového kurzu CZK/EUR, úrokové sazby a HDP. 

 

Sociálně-kulturní prostředí 

 Demografie 

Významným rysem, nejen české populace, je stárnutí obyvatelstva. Podle ČSÚ by v roce 

2030 měli 22,8% populace zastupovat lidé starší 65 let a v roce 2050 pak dokonce 31,3%. 

Nutno zmínit, že v roce 2004 činilo toto procento pouhých 14,6%. Naděje na dožití 

při narození bude v roce 2050 okolo 78,9 let u mužů a 84,5 let pro ženy. (Oproti 73,7 lety 

pro muže a 79,9 lety pro ženy v roce 2007). 

 Sociální prostředí 

Zvláště v posledních letech dochází k velmi výrazným změnám nákupního chování 

zákazníků. Nákupní chování změnily hlavně ženy, rodiny s dětmi a starší osoby. Změny 

se nejčastěji projevují vyhledáváním slev a akcí, ale také ve frekvenci nákupu a v průměrné 

roční útratě, která od roku 2009 klesá.   

Příčinami je nejen dynamický vývoj technologií, rozmach internetu, větší informovanost 

obyvatelstva a větší možnosti, ale také vlekoucí se ekonomická krize. Svou roli sehrály 

i zásahy vlády způsobující nižší kupní sílu obyvatel a odrážející obecnou nedůvěru Čechů 

v budoucnost.  

Zaznamenat lze oblibu levnějších sportů domácností a jejich klesající útraty za sportovní 

vybavení. U českých obyvatel vzrůstá obliba sportů, jako je běh či florbal, tedy sportů 

s nízkou vstupní investicí. Trh se sportovním vybavením v posledních letech klesá tempem 

4%. Výsledky výzkumu FASHION 2012 (viz Příloha č. 5) zachycují změny nákupního 

chování obyvatelstva. (Simar, 2012) 
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 Češi a sport 

Z průzkumu PPM FACTUM vyplývá, že dvě třetiny Čechů provozují nějaký sport. 

Každý den se sportu věnuje 3% lidí, každý druhý den 6% lidí, dvakrát týdně 10% lidí 

a jednou týdně sportuje 15% lidí. Z výzkumu také vyplývá, že muži se věnují sportu více než 

ženy a upřednostňují venkovní sporty.  

 Nákup sportovního vybavení 

Dle výzkumu nakupuje třetina Čechů sportovní vybavení ve specializovaných prodejnách 

sportovních potřeb. Zákazníky těchto specializovaných prodejen jsou spíše lidé s vyššími 

příjmy a lidé do 44 let. Druhým nejčastěji navštěvovaným prodejním místem jsou 

supermarkety a hypermarkety. Zde nakupují častěji ženy a lidé s hrubým měsíčním příjmem 

do 15 tis. Kč a lidé ve věku nad 45 let.  

 Nákupní rozhodování a výdaje na sportovní vybavení 

Rozhodování o koupi určité značky sportovního vybavení nejvíce záleží na předchozí 

zkušenosti (56%). Dalším důležitým faktorem jsou slevy a různé akce, které působí na 40% 

Čechů. Na doporučení blízké či známé osoby spoléhá 27% Čechů.  

Dle výzkumu Češi preferují nákup spíše značkové, sportovní obuvi a celkem 53 % lidí 

utratí za pár sportovní obuvi více jako 1 000 Kč. V průměru zaplatí za jeden pár obuvi 

1 200 Kč. U sportovního oblečení je situace mírně odlišná. Zde preferují lidé spíše 

neznačkové (méně známé/levnější) výrobky. 45 % Čechů vydá více než 1000 Kč za nákup 

sportovního oblečení. Více než polovina dotazovaných nakupuje neznačkové sportovní 

doplňky, jako jsou batohy, tašky, sluneční brýle, apod. A 81 % utratí za sportovní doplňky 

méně jako 1000 Kč, v průměru vydají 500 Kč.   

 Univerzální versus speciální sportovní vybavení 

Polovina Čechů užívá jedno sportovní vybavení na více sportů. Ale 14 % lidí používá 

na každý druh sportovní aktivity (např. běh, kolo, aerobik, turistika, tenis,…) jiné – speciální 

vybavení. Speciální vybavení preferují především lidé do věku 29 let (23 %) a lidé ve věku 

od 30 do 45 let (19%), a zároveň lidé s nejvyššími příjmy (nad 30 tis. Kč hrubého měsíčního 

příjmu). (Ppm Factum, 2004) 

Technologické a technické prostředí 

Technologický pokrok nelze zastavit, naopak se neustále zrychluje a zdokonaluje. Vývoj 

a výzkum jde neustále dopředu snad ve všech oblastech života a podnikání. Je obtížné 
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Ovlivňující faktor
Trend                                                                                              

(analýza dosavadního vývoje)
Dopad (předpoklad vývoje)

Sazby daní a odvodů Zvyšování daňových sazeb. 
Neustálý růst daňové zátěže a zvyšování nákladů. Zvyšování cen vstupů i 

konečných výrobků/služeb. Snižování zisku. 

Administrativní zátěž Byrokratická náročnost.
Snižování administrativní zátěže - úspora času a nákladů. (dlouhodobá 

záležitost)

Časté změny 

legislativy

Náhlé a krátkodobé změny 

zákonů.

Nepřehlednost a neschopnost reakce na nové legislativní změny. 

Předpoklad nestability i do budoucna.

Změny zákoníku 

práce

Trh práce se postupně stává 

méně rigidní. 

Výhody pro zaměstnavatele plynoucí z flexibilnějších forem 

zaměstnávání. Úspory nákladů. 

Zdroj: Vlastní zpracování

Ovlivňující faktor
Trend (analýza dosavadního 

vývoje)
Dopad (předpoklad vývoje)

Celosvětová 

hospodářská krize

Dlouhodobé snížení ekonomické 

výkonnosti nejen ČR. 

Útlum celé ekonomiky státu. Snížení kupní síly obyvatelstva a nedůvěra 

v budoucnost. Obtížné a pozvolné oživení ekonomiky - snad od roku 

2014.

Situace na trhu 

práce

Zvyšování nezaměstnanosti. 

Zvyšují se počet kvalifikované 

pracovní síly.

Dostatek pracovní síly. Ale naopak nedostatečná kupní síla kvůli velké 

nezaměstnanosti a snižujícím se příjmům obyvatel.

Průměrná výše 

mezd
Mzdy mírně rostou. I přes nominální růst mezd dochází ke snižování reálných mezd. 

Inflace
Od roku 2009 míra inflace 

meziročně roste. 

Zvyšující se náklady na energii, suroviny. Vyšší náklady. Predikce do 

budoucna - míra inflace by se měla postupně snižovat. 

Zdroj: Vlastní zpracování

POLITICKÉ PROSTŘEDÍ

EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ

sledovat veškeré pokroky a inovace, jít s dobou a udržet si konkurenční postavení 

či konkurenční výhodu. I v oblasti sportovního vybavení se projevují inovace, a to především 

ve funkčnosti a praktičnosti materiálů. Objevují se i nové sporty, které vyžadují své specifické 

pomůcky, speciální oděv či obuv, a proto i pro obchodní podniky je důležité sledovat trendy, 

rychle reagovat a přizpůsobovat svou nabídku požadavkům trhu.  

Významnými inovacemi procházejí informační technologie a vše s nimi spojené. Nákupy 

přes internet jsou dnes již běžnou záležitostí a téměř likvidují kamenné obchody. Navíc 

internet již zaštiťuje prakticky každou obchodní oblast přes elektroniku, vybavení 

domácností, textil, obuv, kulturní a jiné zážitky, ale už dokonce i potraviny.  

Technologické pokroky se dotýkají i oblasti marketingu. Objevují se nové formy 

komunikace se zákazníky, nové formy reklam a podpory prodeje. Pro udržení si zákazníka 

a jeho péči se stávají nezbytné věrnostní programy. Téměř všechny obchody nabízejí svým 

zákazníkům plastové zákaznické karty, kde jsou zákazníci pomocí čárových či jiných kódů 

evidováni ve firemní evidenci. Díky tomuto získávají zákazníci různé slevy, dárky, bonusy 

a další zákaznické výhody. Navíc tento systém umožňuje firmě komunikaci se svými 

zákazníky, jejich ovlivňování a motivaci ke koupi.  

Tab. 4.3 Shrnutí PEST analýzy pomocí metody MAP 
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Ovlivňující faktor
Trend (analýza dosavadního 

vývoje)
Dopad (předpoklad vývoje)

Změny nákupního 

chování

Rozmach nakupování přes 

internet a v obchodních centrech.

Snižujicí se tržby maloobchodníků a likvidace kamnných prodejen. Vize 

do budoucna není příznivá. Zákazníky je nutné si udržet jedinečnými 

výrobky/službami a servisem.

Růst obliby 

levnějších sportů

Preference sportů s nižší vstupní 

investicí.

Předpoklad zvyšující se poptávky po univerzálním vybavení oproti 

vybavení speciálnímu. 

Rozhodování o 

koupi
Zákazníci číhají na slevové akce.

Stále větší objem nákupů zaujímá akční zboží. Rozmach věrnostních 

programů pro udržení zákazníků .

Zákaznická loajalita

Pokles zákaznické loajality. 

Zákazníci mají stále více 

informací a možností k nákupu. 

Zákazníci budou stále více informování o nabídkách a slevových akcích. 

Bude obtížnější udržet si okruh stálých zákazníků. Konkurenční boj v 

marketingových strategiích narůstá. 

Zdroj: Vlastní zpracování

Ovlivňující faktor
Trend (analýza dosavadního 

vývoje)
Dopad (předpoklad vývoje)

Inovace výrobků

Nové materiály sportovního 

oblečení/obuvi. Lepší funkčnost. 

Zejména ženy dbají na módu co 

se týče střihů a barev. 

Tlak na výrobce. Bude nezbytné požadovat od dodavatelů zboží z 

nových materiálů, které poskytují lepší funkce. Sledování módních 

trendů je/bude důležité zejména pro oslovení segmentu žen.

Nové druhy sportů

Vznik nových oborů sportů a 

volnočasových aktivit s sebou 

přináší potřebu i nového 

sportovního vybavení. 

 Specifický druh oděvů/obuvi a dalších doplňků - nutné vyhledávat nové 

dodavatele. (Nebo potřebná reakce dodavatelů stávajících).

Elektronické 

obchodování

Rozmach nakupování přes 

internet.

Obchod, který neposkytuje i elektronické obchodování v budoucnu 

pravděpodobně nepřežije.

Informační 

technologie a 

marketing

IT a internet přinášejí nové 

možnosti marketingových 

strategií. Komunikace se 

zákazníky prostřednictvím 

internetu je již zcela běžná.

Pro udržení zákazníků je nutná efektivní marketingová strategie.  

Zákazníci jsou prakticky zahlcování reklamními                                             

e-maily. Je vhodné vytvářet věrnostní programy pro stávající zákazníky a 

efektivně s nimi komunikovat a motivovat je ke koupi.

Zdroj: Vlastní zpracování

SOCIÁLNĚ - KULTURNÍ PROSTŘEDÍ

TECHNOLOGICKÉ PROSTŘEDÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Porterova analýza pěti konkurenčních sil odvětví 

Cílem Porterovy analýzy bude získat přehled o postavení podniku v konkurenčním 

prostředí daného odvětví.  

Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Ve Valašském Meziříčí a jeho okolí působí velký počet konkurenčních podniků, které 

nabízejí sportovní vybavení. Tyto podniky mají přibližně stejnou velikost a sílu. Navíc 

v regionu působí i několik větších obchodních řetězců.  

Růst odvětví je zvláště v posledních letech prakticky nemožný. Náklady spojené 

se zásobami jsou v tomto oboru velmi vysoké a k tomu jsou nabízené výrobky/služby téměř 
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nediferenciované, velmi podobné a nahraditelné. Ze všech výše uvedených skutečností 

vyplývá, že rivalita mezi konkurenty v odvětví je velmi vysoká a boj o zákazníky drastický.  

Za klíčové konkurenty analyzovaného podniku ve městě Valašské Meziříčí se považují 

tyto podniky: HZH SPORT, HOLAS SPORT, SKIPY SPORT a LUKI OUTDOOR. Dalšími 

konkurenty jsou obchodní řetězce působící v blízkém okolí, jako jsou SPORTISIMO 

či INTERSPORT. Za významnou konkurenci se musí dále považovat internetové obchody, 

které se stále více rozmáhají a získávají větší konkurenční sílu.  

V Příloze č. 6 je provedena Identifikace klíčových konkurentů, která zahrnuje základní 

charakteristiku konkurenčních podniků, jejich sortimentní nabídku, popřípadě nabídku dalších 

služeb. Dále jsou zde uvedeny hlavní marketingové strategie a slabé/silné stránky podniků.  

Ohrožení ze strany vstupu nových konkurentů 

V odvětví obchodování se sportovním vybavením neexistují žádné významné bariéry 

vstupu do odvětví. Vyzvednout lze snad pouze vysoké náklady vázané v zásobách zboží 

na prodejně. Otázkou je tedy spíše to, zda se potenciální konkurent odváží vstoupit 

do již ostrého konkurenčního prostředí, navíc v době trvající ekonomické krize a klesajících 

tržeb maloobchodníků se sportovním vybavením.  

Hrozbu by mohlo představovat vybudování uvažovaného retailového parku u obchodu 

LIDL. V rámci tohoto centra by měla vzniknout i nová prodejna sítě SPORTISIMO, která 

by pravděpodobně představovala významného konkurenta pro hodnocený podnik. 

SPORTISIMO je v podvědomí zákazníků zakořeněno jako známý řetězec s širokou nabídkou 

sportovního vybavení a s častými slevovými akcemi.   

Hrozba substitučních výrobků či služeb 

Hrozba substitučních výrobků/služeb je velmi vysoká, jelikož zákazníci mají dostupnost 

k náhradním produktům a jednoduše mohou vyhledat nové dodavatele/obchodníky. Mnohdy 

jsou pro zákazníky substituty cenově lákavější. (např. v rámci slevových nabídek). Nabídka 

substitutů je velmi rozsáhlá.  

Hrozby dalších substitutů souvisí s trendy rozvoje nových sportů a volnočasových aktivit. 

Rostoucí popularitě se v současně době těší např. tyto aktivity: Zumba, Alpining, Bosu, TRX, 

Jóga, tedy především halové aktivity, kterým se věnují zejména ženy.  
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Vyjednávací síla zákazníků 

Vyjednávací síla zákazníků částečně vychází z významného ohrožení substituty 

a z významné síly konkurentů. Lze tedy říci, že vyjednávací síla zákazníků je velmi silná 

a podnik je nucen nejen snižovat ceny, připravovat další akční nabídky, ale také se snažit 

vybudovat věrnostní programy pro stávající zákazníky a připravovat pro ně lákavější nabídky 

v rámci podpory prodeje. Tímto se snažit o zvýšení loajality zákazníků a o omezení přechodu 

zákazníků k levnějším produktům konkurence.   

Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů je velmi příznivá z pohledu analyzovaného podniku. 

Dodavatelé (stávající i noví) jsou velmi dostupní, distribuční cesty jsou rozsáhlé 

a bezproblémové. Nahradit dodavatele je také poměrně snadné, i když hrozbu by mohla 

představovat ztráta hlavních dodavatelů, kteří dodávají sportovní vybavení a doplňky značek 

NordBlanc, NORTH FINDER a LOAP. Ale je nezbytné zmínit, že tato ztráta s největší 

pravděpodobností nehrozí, jelikož podnik má s těmito dodavateli dlouholeté a přátelské 

dodavatelské vztahy. Navíc objemy objednávek jsou u těchto dodavatelů rozsáhlé.  

Zlepšující se dodavatelské vztahy vyplývají i z nepříznivé ekonomické situace v zemi, 

která má samozřejmě dopad i na dodavatele podniku. Ti se snaží zvyšovat nebo alespoň 

udržet stávající prodeje, a proto také poskytují případné velkoobchodní slevy a vycházejí 

maximálně vstříc, co se týče dodávek zboží, platebních podmínek apod.  

Shrnutí výsledků Porterovy analýzy 

Výstupem Porterovy analýzy je tabulka (viz Tab. 4.4), která vymezuje základní faktory 

v rámci všech pěti sil odvětví. Metodika byla použita dle KOVÁŘE (2008). Faktory jsou 

bodově ohodnoceny dle míry jejich dopadu na podnik. Kdy bodovací škála je nastavena tak, 

že 1 = nejlepší; 9 = nejhorší. Následně je vyjádřena jejich průměrná hodnota působení. 

Čím jsou tedy výsledné průměrné hodnoty pro dané síly nižší, tím příznivější situace 

pro podnik. 
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OHODNOC

ENÍ 

FAKTORU

OHODNOCE

NÍ 

FAKTORU

1.A

Počet konkurentů a jejich 

konkurenceschopnost                                                                                 

Málo přibližně stejně silných konkurentů (1 bod)                      

Hodně přibližně stejně silných konkurentů (9 

bodů)

9 2.A
Kapitálová náročnost vstupu do odvětví                           

Vysoká (1 bod); Nízká (9 bodů)
3

1.B
Růst odvětví                                                                      

Vysoký růst poptávky (1 bod); Malý růst(9 bodů)
9 2.B

Přístup k distribučním kanálům                                        

Obtížný (1 bod); Snadný (9 bodů)
7

1.C
Diferenciace výrobků/služeb                                                                             

Vysoká diferenciace  (1 bod); Nízká (9 bodů)
8 2.C

Potřeba vlastnit při vstupu do odvětví speciální 

technologie, know-how, patenty, licence,…             

Ano (1 bod); Ne (9 bodů)

9

1.D

Diferenciace konkurentů                                                    

Nízká diferenciace výrobků/služeb (1 bod);                                

Vysoká diferenciace konkurentů (9 bodů)

2 2.D
Přístup k surovinám, energiím, pracovní síle                            

Není snadný (1 bod); Je snadný (9 bodů)
9

1.E

Intenzita strategického úsilí konkurentů v 

odvětví                                                                          

Nízká (1 bod); Vysoká (9 bodů)

3 2.E

Schopnost konkurentů snižovat po vstupu 

nových konkurentů náklady a zlepšovat služby                                                                   

Je vysoká (1 bod); Je nízká (9 bodů)

9

1.F
Náklady odchodu z odvětví                                                         

Nízké (1 bod); Vysoké (9 bodů)                                                          
1 2.F

Diferenciace výrobků/služeb, loajalita zákazníků 

konkurentů                                                                

Diferenciace vysoká (1 bod); Nízká (9 bodů)

9

1.G
Charakter konkurence - postoj k business etice                                                         

Typ gentleman (1 bod); Typ gangster (9 bodů)
4 2.G

Vývoj po případném vstupu do odvětví                                            

"Cesta zpět je obtížná (1 bod);                        

"Cesta zpět je snadná" (9 bodů)

9

1.H

Šíře konkurence                                                                         

Omezení konkurence pouze na určitý aspekt (1 

bod); Konkurence v celé šíři aspektů (9 bodů)

8

44 55

5,50 7,86 

OHODNOC

ENÍ 

FAKTORU

OHODNOCE

NÍ 

FAKTORU

3.A
Existence mnoha substitutů na trhu                                              

Málo/žádné (1bod); Mnoho (9 bodů)
9 4.A

Počet významných zákazníků                             

Mnoho drobných zákazníků (1 bod);                             

Několik významných (9 bodů)

1

3.B
Konkurence v odvětví substitutů                                  

Nízká (1 bod); Vysoká (9 bodů)
9 4.B

Význam výrobku/služby pro zákazníka  (význam 

z hlediska podílu na jeho výdajích)                                  

Velmi významný (1 bod); Nevýznamný (9 bodů)

8

3.C

Hrozba substitutů v budoucnu?                                   

Pravděpodobnost výskytu je nízká (1 bod);              

Vysoká (9 bodů)                                                                                                               

8 4.C
Zákazníkovy náklady přechodu ke konkurenci                                                                             

Jsou vysoké (1 bod); Nízké (9 bodů)
9

3.D
Vývoj cen substitutů                                                

Zvyšování (1 bod); Snižování (9 bodů)                                      
3 4.D

Průměrné mzdy/zisky zákazníků (čím vyšší jsou, 

tím nižší je jejich vyjednávací síla)                                          

Vysoké (1 bod); Nízké (9 bodů)                                 

8

3.E
Užitné vlastnosti substitutů                                   

Zhoršování (1 bod); Zlepšování (9 bodů)
6

35 26

7,00 6,50

OHODNOC

ENÍ 

FAKTORU

5.A

Počet a význam dodavatelů                                                  

Dodavatelů je mnoho (1 bod);                                       

Dodavatelů je málo (9 bodů)

1

5.B

Existence substitutů - jsou hrozbou dodavatelů                                             

Ano, velká hrozba (1 bod)                                            

Ne,malá hrozba (9 bodů)

7

5.C
Význam odběratelů pro dodavatele                                                

Velký (1 bod); Malý (9 bodů)
7

5.D

Hrozba vstupu dodavatelů do odvětví                           

Nepravděpodobná (1 bod);                                                                                       

Velmi pravděpodobná (9 bodů)                                                                              

2

5.E

Organizovanost pracovní síly v odvětí (čím 

větší, tím větší vyjednávací sílá - hl. trh práce)                        

Nízká (1 bod); Vysoká (9 bodů)

1

18

3,60

5. VYJEDNÁVACÍ SÍLA DODAVATELŮ

CELKOVÝ POČET BODŮ (Z MAX. 45)

PRŮMĚRNÝ POČET BODŮ (20bodů/5f.)

2. OHROŽENÍ ZE STRANY VSTUPU NOVÝCH 

KONKURENTŮ

CELKOVÝ POČET BODŮ (Z MAX. 63)

PRŮMĚRNÝ POČET BODŮ (58bodů/7f.)

4. VYJEDNÁVACÍ SÍLA ZÁKAZNÍKŮ

CELKOVÝ POČET BODŮ (Z MAX. 36)

PRŮMĚRNÝ POČET BODŮ (25bodů/4f.)

CELKOVÝ POČET BODŮ (Z MAX. 73)

PRŮMĚRNÝ POČET BODŮ (41bodů/8f.)

1. RIVALITA MEZI STÁVAJÍCÍMI 

KONKURENTY UVNITŘ ODVĚTVÍ

3. HROZBA SUBSTITUTŮ

CELKOVÝ POČET BODŮ (Z MAX. 45)

PRŮMĚRNÝ POČET BODŮ (37bodů/5f.)

Tab. 4.4 Vyhodnocení průměrných hodnot jednotlivých sil odvětví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování.   
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Největší ohrožení, díky nadprůměrnému bodovému ohodnocení, představují 

potencionální noví konkurenti (průměrné body 7,86). Vypovídací schopnost ukazatele je však 

mírně zkreslující. Je realitou, že bariéry vstupu jsou minimální, ale je třeba brát v úvahu další 

hlediska, jako celková nepříznivá situace panující nejen v odvětví, ale v celé ekonomice. 

Pravděpodobnost vstupu nových konkurentů je tedy docela nízká.  

Dalšími v pořadí jsou ohrožení substituty (průměrné ohodnocení 7,00). Pro zboží/služby, 

které nabízí podnik, existuje na trhu celá řada substitutů. Trend lze předpovídat s vývojem 

dalších substitutů. Je tedy vhodné začít nabízet odlišné produkty či služby. 

Významnou hrozbou je rostoucí vyjednávací síla zákazníků (průměrné ohodnocení 6,50). 

Loajalita zákazníků je mizivá, náklady na změnu dodavatele jsou nulové, existence mnoha 

substitutů a změny nákupního chování představují pro podnik významné ohrožení. 

Pro budoucnost je nezbytné vytváření dlouhodobějších vztahů se zákazníky či změna strategie 

prodeje a přizpůsobení se změnám nákupního chování. 

Rivalita stávajících konkurentů má jen mírně nadprůměrnou hodnotu (5,50), což lze 

považovat za poměrně příznivý stav. V odvětví je situace všech konkurentů přibližně stejná 

a konkurenční strategie poměrné mírné.  

Jako nejlepší vyšla z analýzy vyjednávací síla dodavatelů (3,60). Tento aspekt může být 

pro podnik příležitostí. Jelikož se dodavatelé také nenacházejí v příliš příznivých situacích, 

má podnik možnost vyjednávat např. lepší smluvní podmínky, jiné formy odkupu zboží – 

např. komisní prodej. Také má podnik možnost neustále vyhledávat nové dodavatele 

a rozšiřovat tak svůj sortiment o nové typy zboží či o zcela nový sortiment.  

4.3 Hodnocení potenciálu podniku metodou GM-TREND 

Stěžejní částí této práce je celkové analýza konkurenceschopnosti podniku. 

Pro zhodnocení celkového potenciálu podniku je zvolena diagnostická metoda GM-TREND, 

která využívá poznatků předešlých analýz a její výsledky povedou ke zhodnocení situace 

podniku a k následným návrhům a doporučením ke zlepšení. 

4.3.1 Pyramidální dekompozice funkcí (potenciálů) podniku 

Hlavní funkcí podniku je Nákup sportovního vybavení za účelem dalšího prodeje. Tato 

hlavní funkce je dekomponována na 4 podřadné (základní) funkce: Prodej, Marketing, Nákup 

a Ostatní funkce. Každá ze základních funkcí zahrnuje 3 další podřazené (odvozené) funkce, 
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Řád fce

Řád=0

Řád=1

Řád=2

Zdroj: Vlastní zpracování.

Hlavní funkce. 

Hladina H=3; i=2

Z2.1 PODPORA 

PRODEJE

Z4.3 FINANCE A 

ÚČETNICTVÍ

Odvozené funkce. 

Hladina H=1; i=0

H: NÁKUP SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ A DOPLŇKŮ ZA ÚČELEM DALŠÍHO PRODEJE

Z1: PRODEJ Z2: MARKETING
Základní funkce. 

Hladina H=2; i=1

Z1.3 VÝROBKOVÁ 

POLITIKA

Z2.2 PROPAGACE Z3.2 OBJEDNÁVKY

Z4: OSTATNÍ 

FUNKCE

Z4.2 MANAGEMENT 

A ORGANIZACE
Z1.2 ZÁKAZNÍCI

Z1.3 E-SHOP

Z3.3 

NASKLADNĚNÍ + 

ZÁSOBY

Z3: NÁKUP

Z3.1 DODAVATELÉ
Z1.1 PRODEJNY + 

PERSONÁL

Z4.1 INFORMAČNÍ A 

KOMUNIKAČNÍ 

SYSTÉMY

které dále nejsou členěny do nižší úrovně, jelikož by to bylo dále neúčelné či nemožné. Celá 

pyramidální dekompozice funkcí podniku je pro přehlednost znázorněna na Obr. 4.5. 

Obr. 4.5 Dekompozice funkcí podniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Vymezení základních charakteristik elementárních funkcí 

Funkcím na elementární úrovni jsou určeny charakteristiky. Těmto charakteristikám 

je vymezena jejich povaha (I) = INTERNÍ; (E) = EXTERNÍ; (SI) = silné stránky; (SL) slabé 

stránky, (PŘ) = příležitosti a (OH) ohrožení. Jednotlivé faktory jsou ohodnoceny 

dle bodovací škály: - 3 = extrémně slabý; -2 = velmi slabý; -1 = slabý; 0 = nevím/nemá vliv; 

1 = silný; 2 = velmi silný. Tato identifikace je zpracována do diagnostických tabulek 

a diagnostických diagramů, a to pro každou funkci zvlášť. (viz Příloha č. 7) 

4.3.3 Syntéza a synkréza faktorů 

Syntéza a synkréza je zpracována dle postupů a vzorců uvedených v teoretické části 

(viz kapitola 2.9.2). V syntéze jsou vždy rozlišeny faktory dle zařazení v kvalitativní skupině 

(na silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení.) Do synkrézy pak postupuje vždy jedna 

charakteristika z jednotlivých kvalitativních skupin, a to právě ta, která získá nejvyšší 

ohodnocení za syntézu. 
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Úroveň elementárních funkcí  

Syntéza (i=0): Syntéza pro elementární funkce vychází z diagnostických tabulek 

a přiřazuje charakteristikám v jednotlivých kvalitativních skupinách body, dle pořadí jejich 

významnosti: 1. pořadí získává 4 body; 2. pořadí = 3 body, 3. pořadí = 2 body a 4. pořadí = 

1 bod. Tedy obecně: BSY i=0 = 4, 3, 2, 1. (viz Příloha č. 8) 

Synkréza (i=1): Synkréza vychází z výsledků předchozí syntézy. Ke každé elementární 

funkci se přiřazuje jedna silná stránka, jedna slabá stránka, jedna příležitost a jedno ohrožení. 

Do synkrézy postupují ty charakteristiky, které získaly v syntéze nejvyšší bodové ohodnocení. 

V každé funkci se následně charakteristiky seřazují dle důležitosti a následně jsou bodově 

ohodnoceny: nejdůležitější charakteristika získává 4 body za syntézu a 4 body za první 

pořadí. 2. nejdůležitější získává 4 body za synkrézu a 3 body za druhé pořadí, atd. Obecně 

tedy podle vzorce: BSK i=1 = 4 + <4, 3, 2, 1>. Synkréza je provedena v tabulkách viz Příloha 

č. 9.  

Úroveň základních funkcí 

Z předchozí synkrézy se postupuje na vyšší úroveň, respektive na úroveň základních 

funkcí, tj. Z1 - Prodej; Z2 - Marketing; Z3 - Nákup; Z4 - Ostatní funkce. 

Syntéza (i=1): Z předchozí synkrézy se postupuje k opětovné syntéze tím způsobem, 

že jsou vybírány z každé podřadné (elementární funkce) vždy jedna charakteristika každé 

kvalitativní skupiny. Tímto jsou pro každou základní funkci získány 3 silné stránky, 3 slabé 

stránky, 3 příležitosti a 3 hrozby se svým bodovým ohodnocením, získaným v synkréze. 

Dle těchto bodů se opět určuje důležitost charakteristik a následuje syntetické bodování 

dle pořadí. Každá charakteristika získává 8 bodů (jako maximum synkrézy) + sestupně 4 body 

až 1 bod za pořadí. BSY i=1 = 8 + <4, 3, 2, 1>. Syntéza pro i = 1 je zpracována v Příloze 

č. 10. 

Synkréza (i=2): Do synkrézy opět postupuje, ke každé funkci, pouze jedna 

charakteristika jednotlivých kvalitativních skupin s nejvyšším ohodnocením syntézy (resp. 

12 bodů). V rámci synkrézy dochází k opětovnému určení pořadí charakteristik jednotlivých 

základních funkcí. Podle pořadí jsou pak přiřazovány body: BSK i=2 = 12 + <4, 3, 2, 1>. 

Synkréza pro i = 2 je znázorněna v Příloze č. 11.  
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Syntéza                                                   

i = 2
BSY i=2 =16 + <4, 3, 2, 1>

CH FAKTOR Body Syntéza CH FAKTOR Body Syntéza

Ch 1.3.1
FUNGOVÁNÍ E-SHOPU, RYCHLOST VYŘÍZENÍ 

OBJEDNÁVEK
13 18 Ch 1.3.6

FUNKČNOST; AKTUÁLNOST INTERNETOVÉHO 

OBCHODU
15 18

Ch 2.1.2 ČASTÉ SLEVY A AKCE NA PODPORU PRODEJE 14 20 Ch 2.1.6 NEZNALOST ZÁKAZNÍKA A JEHO POTŘEB 15 17

Ch 3.2.2
RŮST OBJEDNÁVEK NA ZÁKLADĚ FYZICKÉ 

PREZENTACE ZBOŽÍ - NE POUZE Z KATALOGU
13 17 Ch 3.3.5

PŘEMÍRA ZASTARALÉHO - JIŽ OBTÍŽNĚ 

PRODEJNÉHO ZBOŽÍ
16 19

Ch 4.2.1
DOBRÉ VZTAHY, PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA NA 

PRACOVIŠTI
14 19 Ch 4.3.4 MEZIROČNÍ POKLES TRŽEB AŽ O STOVKY TIS. KČ 16 20

Ch 1.3.3
ZVÝŠENÍ OBJEMU TRŽEB PŘES E-SHOP (DÍKY 

ROZŠÍŘENÍ E-SHOPU) 
14 19 Ch 1.2.7 ZMĚNY NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ A PREFERNCÍ 16 20

Ch 2.2.3 ZAPOJENÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 16 20 Ch 2.3.6 KONKURENCE S ŠIRŠÍ NABÍDKOU 13 17

Ch 3.1.5
VYJEDNÁNÍ NOVÝCH FOREM NÁKUPU  (NAPŘ. 

KOMISNÍ PRODEJ)
14 18 Ch 3.3.6

NEPRODEJNOST 

ZASTARALÝCH/ZNEHODNOCENÝCH ZÁSOB
15 18

Ch 4.1.3
NOVÉ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY (SKYPE, CHYTRÉ 

TELEFONY, FB,…)
13 17 Ch 4.3.6

ZVYŠOVÁNÍ NÁKLADŮ, VLÁDNÍ ZÁSAHY - DAŇOVÁ 

POLITIKA
15 19

Zdroj: Vlastní zpracování.

H: NÁKUP SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ A DOPLŇKŮ ZA ÚČELEM DALŠÍHO PRODEJE

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

SILNÉ STRÁNKY

H: NÁKUP SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ A DOPLŇKŮ ZA ÚČELEM DALŠÍHO PRODEJE

Úroveň hlavní funkce 

Poslední syntéza a synkréza je vytvořena pro nejvýše nadřazenou funkci, kterou je funkce 

hlavní, resp. H – Nákup sportovního vybavení za účelem dalšího prodeje. 

Syntéza (i = 2): Do syntézy posledního stupně (viz Tab. 4.5) opět postupují všechny silné 

a slabé stránky, příležitosti a hrozby jednotlivých podřadných funkcí i se svými body 

ze synkrézy. Podle bodů je stanoveno pořadí a přičítají se konečné body syntézy. Za synkrézu 

max. = 16 bodů a za pořadí opět sestupně 4 – 1 bod: BSYi=2 =16 + <4, 3, 2, 1>.  

 

Tab. 4.5 Syntéza (i = 2) 

 

 

Synkréza (i=3):  

Do poslední části synkrézy (viz. Tab. 4.6) je vybráno po dvou faktorech 

(tedy charakteristiky s body 20 a 19) z každé kvalitativní skupiny. Takto pro vyjádření 

totálního potenciálu budou získány 2 nejdůležitější silné a 2 slabé stránky, 2 příležitosti 

a 2 ohrožení. Po přiřazení důležitosti se určují konečné body: BSKi=3 = 20 + <4, 3, 2, 1>. 
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Tab. 4.6 Synkréza (i = 3) 

Synkréza                                      

i = 3
BSK i=3 = 20 + <4, 3, 2, 1>

CH Synkréza faktorů Pořadí Body

Ch 2.1.2 (SI) ČASTÉ SLEVY A AKCE NA PODPORU PRODEJE 4 21

Ch 4.3.4 (SL) MEZIROČNÍ POKLES TRŽEB AŽ O STOVKY TIS. KČ 2 23

Ch 2.2.3 (PŘ) ZAPOJENÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 3 22

Ch 1.2.7 OH) ZMĚNY NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ A PREFERNCÍ 1 24

Ch 4.2.1 (SI) DOBRÉ VZTAHY, PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA NA PRACOVIŠTI 4 21

Ch 3.3.5 (SL) PŘEMÍRA ZASTARALÉHO - JIŽ OBTÍŽNĚ PRODEJNÉHO ZBOŽÍ 3 22

Ch 1.3.3 (PŘ) ZVÝŠENÍ OBJEMU TRŽEB PŘES E-SHOP (DÍKY ROZŠÍŘENÍ E-SHOPU) 1 24

Ch 4.3.6 (OH) ZVYŠOVÁNÍ NÁKLADŮ, VLÁDNÍ ZÁSAHY - DAŇOVÁ POLITIKA 2 23

Zdroj: Vlastní zpracování.

H: NÁKUP SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ A DOPLŇKŮ ZA ÚČELEM DALŠÍHO PRODEJE

 

 

4.3.4 Transformace potenciálů do procesní podoby 

Ze získaných výsledků konečné synkrézy (i=3) je potřebné vytvořit incidenční matici 

vzájemných vztahů charakteristik a podle toho vytvořit síťový diagram, kde bude zobrazena 

propojenost vazeb potenciálu, poté následuje propočet potřebných hodnotových řetězců. 

Incidenční matice 

Charakteristiky, které byly vyhodnoceny konečnou synkrézou jako stěžejní, jsou 

zaneseny do incidenční matice (viz Tab. 4.7). V závorkách u charakteristik jsou vymezeny 

povahy potenciálů (SI = silná stránka, SL = slabá stránka, PŘ = příležitost, OH = ohrožení), 

a také jsou zde vypsány míry potenciálu s tím, že slabým stránkám a ohrožením je přiřazeno 

znaménko (-), silným stránkám a příležitostem je naopak přiděleno znaménko (+). 

Incidenční matice je určena pro vymezení vzájemných vazeb mezi charakteristikami. 

Směr šipek vyjadřuje orientaci působení. Křížky znamenají neexistující vztah mezi faktory.  
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Tab. 4.7 Incidenční matice stěžejních potenciálů 

 

Ch 2.1.2 (SI) Ch 4.3.4 (SL) Ch 2.2.3 (PŘ) Ch 1.2.7 OH) Ch 4.2.1 (SI) Ch 3.3.5 (SL) Ch 1.3.3 (PŘ) Ch 4.3.6 (OH)

ČASTÉ SLEVY A 

AKCE NA 

PODPORU 

PRODEJE

MEZIROČNÍ 

POKLES TRŽEB 

AŽ O STOVKY 

TIS. KČ

ZAPOJENÍ NA 

SOCIÁLNÍCH 

SÍTÍCH

ZMĚNY 

NÁKUPNÍHO 

CHOVÁNÍ A 

PREFERNCÍ

DOBRÉ VZTAHY, 

PŘÁTELSKÁ 

ATMOSFÉRA NA 

PRACOVIŠTI

PŘEMÍRA 

ZASTARALÉHO - 

JIŽ OBTÍŽNĚ 

PRODEJNÉHO 

ZBOŽÍ

ZVÝŠENÍ OBJEMU 

TRŽEB PŘES E-

SHOP (DÍKY JEHO 

ROZŠÍŘENÍ) 

ZVYŠOVÁNÍ 

NÁKLADŮ, 

VLÁDNÍ 

ZÁSAHY - 

DAŇOVÁ 

POLITIKA

21 -23 22 -24 21 -22 24 -23

Ch 2.1.2 (SI)
ČASTÉ SLEVY A AKCE NA 

PODPORU PRODEJE
21 X X X X

Ch 4.3.4 (SL)
MEZIROČNÍ POKLES TRŽEB AŽ 

O STOVKY TIS. KČ
-23 X X X

Ch 2.2.3 (PŘ)
ZAPOJENÍ NA SOCIÁLNÍCH 

SÍTÍCH
22 X X X X X X

Ch 1.2.7 OH)
ZMĚNY NÁKUPNÍHO 

CHOVÁNÍ A PREFERNCÍ
-24 X

Ch 4.2.1 (SI)
DOBRÉ VZTAHY, PŘÁTELSKÁ 

ATMOSFÉRA NA PRACOVIŠTI
21 X X X X X X X

Ch 3.3.5 (SL)
PŘEMÍRA ZASTARALÉHO - JIŽ 

OBTÍŽNĚ PRODEJNÉHO ZBOŽÍ
-22 X X X X X

Ch 1.3.3 (PŘ)

ZVÝŠENÍ OBJEMU TRŽEB PŘES 

E-SHOP (DÍKY JEHO 

ROZŠÍŘENÍ) 

24 X X X X X

Ch 4.3.6 (OH)

ZVYŠOVÁNÍ NÁKLADŮ, 

VLÁDNÍ ZÁSAHY - DAŇOVÁ 

POLITIKA

-23 X X X X X

Zdroj: Vlastní zpracování.

CHARAKTERISTIKY

 

 

Z matice je patrné, že nejvýznamnější charakteristiku představuje ohrožení, resp. 

Ch 1.2.7 Změny nákupního chování a preferencí [-24 bodů]. Jde o ohrožení plynoucí z okolí 

a má vazbu na 3 další charakteristiky. Respektive ovlivňuje meziroční pokles tržeb (Ch 3.4.3; 

SL [- 23 bodů]), vyvíjí tlak na nové formy propagace – zapojení na sociálních sítích 

(Ch 2.2.3; PŘ [+22 bodů]) a na silnou podporu prodeje, respektive časté slevy a akce 

na podporu prodeje (Ch 2.1.2; SI [+21 bodů]). Samotná charakteristika je navíc ovlivňována 

působením Ch 4.3.6 Vládní zásahy (OH [-23]). 

Síťový diagram  

Do síťového diagramu (viz Obr. 4.6) jsou názorně přeneseny všechny potenciály a jejich 

vzájemné vazby. V diagramu jsou vyznačeny základní (počáteční, koncové, uzlové) 

potenciály. Tento diagram bude následně využit pro hledání stěžejních řetězců potenciálů 

a pro určení kritických linií potenciálů. 
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Obr. 4.6 Síťový diagram 

Zdroj: Vlastní zpracování.

Ch 1.2.7

(-24, OH)

Ch 2.2.3

(22, PŘ)

Ch 4.3.6
(-23, OH)

Ch 4.2.1

(21, SI)

Ch 1.3.3 
24, PŘ)

Ch 2.1.2

(21, SI)

Ch 3.3.5

(-22, SL)

Ch 4.3.4
(- 23, SL)

 

 

 

Počáteční uzel = Ch 4.3.6 (-23; OH) [Vládní zásahy – daňová politika, apod.] 

Koncový uzel =   Ch 2.1.2 (21; SI)  [Časté slevy a akce na podporu prodeje.] 

Ch 1.3.3 (24; PŘ)  [Zvýšení tržeb díky rozšíření e-shopu.] 

Ch 2.2.3 (22; PŘ) [Zapojení na sociálních sítích.] 

Uzlový potenciál =  Ch 1.2.7 (-24; OH)  [Změny nákupního chování a preferencí.] 

Ch 4.3.4 (-23; SL)  [Meziroční pokles tržeb ve stovkách tis. Kč.] 

Ch 3.3.5 (-22; SL) [Přemíra zastaralého – obtížně prodejného zboží.] 

Izolovaný potenciál =  Ch 4.2.1 (21; SI) [Dobré vztahy, přátelská atmosféra na pracovišti.] 

 

Stanovení řetězců Potenciálů 

Na základě síťového diagramu jsou hledány řetězce s nejvyšší váhou – GVSP (Globální 

Váha Silového Pole). GVSP je spočítáno jako součet absolutních hodnot měr všech 

potenciálů v řetězci. 

GVSP = 21+23+22+24+21+22+24+23 =  180 (celkový potenciál podniku) 

Jako další je zjišťován řetězec s nejvyšším celkovým potenciálem - VSP (Vektorové Silové 

Pole). VSP je spočteno jako součet měr v relativních hodnotách. 
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VSP =  21-23+22-24+21-22+24-23 =  -4 

Záporná hodnota VSP vypovídá o tom, že slabé stránky a ohrožení převažují 

nad stránkami silnými a nad příležitostmi, což není pro podnik příznivé.  

Z předcházejících výpočtů se následně stanoví relativní orientace silového pole – ROSP. 

ROSP =  VSP / GVSP = - 4 / 180 =  - 2, 22% 

ROSP podniku vyšlo v záporných hodnotách (- 2,22%) což vypovídá o tom, že podnik 

se  vyznačuje celkovými negativními rysy potenciálu.   

Vymezení linií potenciálů 

Při výpočtu linií potenciálu podniku se vychází z již vymezených uzlů potenciálu. 

Propočty linií jsou provedeny v Tab. 4.8. Nejprve jsou výsledky spočteny v relativních 

hodnotách a následně jsou provedeny propočty i v hodnotách absolutních. Nejnižší relativní 

hodnota představuje Kritickou obrannou linii potenciálu. Naopak nejvyšší relativní výsledek 

je Kritickou rozvojovou linií potenciálu. Nejvyšší absolutní hodnota slouží k vytyčení 

Nejvyšší možné linie potenciálu podniku.  

Tab. 4.8 Propočet hlavních linií potenciálu 

Ch 4.3.6 + Ch 1.2.7 + Ch 2.2.3 = (-23)+(-24)+22= -25 69

Ch 4.3.6 + Ch 1.2.7 + Ch 2.1.2 = (-23)+(-24)+21= -26 68

Ch 4.3.6 + Ch 1.2.7 + Ch 1.3.3 = (-23)+(-24)+24) = -23 71

Ch 4.3.6 + Ch 1.2.7 + Ch 3.3.5 + Ch 2.1.2 = (-23)+(-24)+(-22)+21= -48 90

Ch 4.3.6 + Ch 1.2.7 + Ch 4.3.4 + Ch 1.3.3 = (-23)+(-24)+(-23)+24= -46 94 NEJVYŠŠÍ MOŽNÁ LINIE POTENCIÁLU 

Ch 4.3.6 + Ch 1.2.7 + Ch 4.3.4 + Ch 2.1.2 = (-23)+(-24)+(-23)+21= -49 91 KRITICKÁ OBRANNÁ LINIE POTENCIÁLU

Ch 4.3.6 + Ch 4.3.4 + Ch 1.3.3 = (-23)+(-23)+24 = -22 70 KRITICKÁ ROZVOJOVÁ LINIE POTENCIÁLU

Ch 4.3.6 + Ch 4.3.4 + Ch 2.1.2 = (-23)+(-23)+21 -25 67

Zdroj: Vlastní zpracování.

PROPOČTY
Relativní 

hodnoty

Absolutní 

hodnoty

 

Kritická rozvojová linie potenciálu  

Kritická rozvojová linie představuje ty činnosti, které by měla společnost nadále rozvíjet 

a podporovat, aby neklesl potenciál firmy a nestal se slabou stránkou firmy.  

Mezi významné silné stránky podniku se zařadily časté slevy a akce, resp. poměrně 

propracovaný systém podpory prodeje, na který si již zákazníci zvykli a stále častěji 

vyhledávají akční zboží. Silnou stránkou jsou také dobré vztahy a přátelská atmosféra 

na pracovišti. Tento potenciál však nemá prozatím vazbu na žádný další faktor podniku. Proto 
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je třeba tento potenciál využít a rozvíjet pro potřeby lepší obsluhy zákazníků, pro efektivnější 

komunikaci a poznání zákazníků. 

Za nejvýraznější příležitost podniku lze považovat orientaci na prodej prostřednictví 

elektronického obchodu. Podnik by se měl orientovat na jeho aktualizace, rozšíření sortimentu 

a zkvalitnění informací poskytovaných potenciálním či stávajícím zákazníkům. Příležitostí 

z toho plynoucí je zvýšení prodeje a následně zvýšení tržeb podniku a udržení 

si konkurenceschopnosti. Jednou z příležitostí je i zefektivnění propagace podniku 

prostřednictvím zapojení na sociálních sítích. 

Kritická obranná linie potenciálu  

Kritická obranná linie potenciálu představuje ty činnosti, na které by měl podnik klást 

velký důraz, věnovat jim velkou pozornost, jelikož se jedná o činnosti, které podnik ohrožují 

a jsou příčinami problémů. Podnik by měl předcházet působení těchto faktorů nebo 

eliminovat jejich dopad. 

Ohrožením pro podnik jsou především vládní zásahy a celková ekonomická situace země 

(regionu). Velkou hrozbu představují změny v nákupním chování a v preferencích zákazníků, 

které částečně vycházejí z předchozího ohrožení, ale souvisí i s jinými faktory (rozšiřování 

e-shopů, retailových parků, změny módních trendů, rozvoj nových sportů, apod.) 

Se zmíněnými hrozbami úzce souvisí slabé stránky podniku, jako je meziroční pokles 

tržeb až ve stovkách tis. Kč. V podniku je také přemíra zásob, které jsou z podstatné části 

zastaralé – již obtížněji prodejné. Celkově lze hrozby i slabé stránky shrnout pod neznalost 

zákazníka, nedostatečné přizpůsobování se zákazníkovi a jeho potřebám a nedostatečnou 

komunikaci se zákazníkem.  
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4.4 SHRNUTÍ  

 Potenciál konkurenceschopnosti podniku se, dle předchozích analýz a propočtů, jeví jako 

záporný – negativní. Tyto výsledky vypovídají o tom, že pokud by podnik pokračoval 

stejným způsobem ve stávajících podnikatelských aktivitách, nemá do budoucna potřebný 

potenciál pro pokračování v činnosti. V podniku převládají slabé stránky a mají významný 

dopad ohrožení plynoucí z vnějšího okolí, nad silnými stránkami podniku a možnostmi využít 

příležitostí.  

 Výrazná ohrožení, která se vyskytují ve vnějším okolí podniku a mají negativní důsledky 

na fungování podniku, jsou celková ekonomická situace země a vládní zásahy.  Tato ohrožení 

mají vliv na kupní sílu obyvatel a souvisí částečně i s dalším ohrožením, které bylo 

identifikováno jako změny nákupního chování a preferencí zákazníka.    

 Za zásadní slabé stránky podniku lze považovat přemíru zásob, kde velkou část zásob 

tvoří již zastaralé a obtížněji prodejné zboží. Navíc prostorové řešení prodejen neumožňuje 

efektivně a vhodně vystavit takové objemy zboží, poté dochází k nepřehlednosti a k zabránění 

pohodlného prohlédnutí zboží ze strany zákazníka. Další slabou stránkou je zhoršující 

se finanční situace, která plyne především z meziročního poklesu tržeb až o několik set tis. Kč. 

Tato slabá stránka má pevnou vazbu na změny nákupního chování a také souvisí s další 

slabou stránkou, kterou je neznalost zákazníka a jeho potřeb.   

 V podnikatelské prostředí pro podnik existuje i několik příležitostí, kterých by mohl 

pro zlepšení konkurenceschopnosti a celkové situace využít. Patří sem zejména orientace 

na prodej přes E-SHOP a tím dosažení zvýšení tržeb. I v této oblasti lze spatřit napojení 

na slabou stránku. Kdyby se podařilo dosáhnout zvýšení tržeb prostřednictvím internetového 

prodeje, došlo by k odprodávání zásob a zvýšila by se obrátka zásob. Další příležitostí 

je zapojení na sociální sítě. I tato příležitost může přispět k eliminaci slabé stránky v podobě 

budování jakéhosi vztahu se zákazníkem a zefektivnění marketingové komunikace.  

 Mezi silné stránky podniku patří poměrně kvalitní základna podpory prodeje (časté slevy 

a další akce). Podnik také disponuje poměrně rozsáhlou databází zákazníků a pravidelně 

rozesílá newslettery na podporu prodeje. Je nezbytné i tuto oblast prohlubovat a vyhledávat 

nové a lepší formy podpory prodeje a komunikace se zákazníky. Další silnou stránkou 

podniku jsou dobré vztahy personálu a přátelská atmosféra na pracovišti. Právě proto, že jsou 

mezi zaměstnanci i mezi vedením vybudovány dobré vztahy, je vhodné využít potenciálu 

pracovníků, jelikož úspěšný prodej je postaven především na kvalitních prodávajících. 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 Pro analyzovaný podnik vyplynulo několik základních oblastí, kterým by měla být 

věnována maximální pozornost. První tři oblasti jsou zaměřeny na zlepšování v rámci aktivit 

současného prodeje a jsou orientovány především na zákazníky. Také na komunikaci, 

interakci se zákazníky, získání a upevnění jejich věrnosti a podněcování k opakovaným 

nákupům. Poslední oblast směřuje k orientaci na nové formy prodeje, konkrétně se jedná 

o elektronické obchodování, které je přizpůsobením se novým trendům prodeje. 

5.1 Využití potenciálu pracovníků 

 Vedení by si mělo uvědomovat, že stěžejním a základním kamenem úspěšných 

maloobchodních prodejen jsou právě prodejci. Prodavači však často neumějí své znalosti 

produktů správně prodat. Umějí poradit, ale už neumějí tuto znalost podpořit nějakými 

argumenty.  

Zaškolení personálu 

 Vedení by tedy mělo usilovat o proaktivní přístup personálu, který dokáže nabídnout 

něco navíc. Bylo by vhodné zaškolit personál nejen ve zboží, ale také v prodejních 

dovednostech a argumentaci.  

 Problémem je, že odborné vzdělávací kurzy jsou finančně náročné. Základní kurzy 

v minimálním rozsahu 2 dnů se pohybují v cenách okolo 7.000 Kč. Avšak kvalitnější 

a specializované vzdělávací kurzy se pohybují až okolo 20.000 Kč. Z tohoto důvodu 

je možnou variantou, aby vzdělávacím programem prošel sám jednatel společnosti, který dále 

bude předávat zkušenosti svým zaměstnancům. Nebo vyhledávat alespoň nějaké tipy např. 

v odborných časopisech, na webových stránkách apod. a zavést tak v podniku jakési 

samovzdělávání. 

Obsluha a oslovení zákazníků  

 Pokud se pozornost upírá na pouhé oslovení zákazníka v prodejně, je nejčastější větou, 

kterou zákazník slyší: „Dobrý den, mohu Vám nějak pomoci?“ Na tomto místě je vhodné 

si klást další otázku, a to nyní sami sobě, zda právě tato forma navázání komunikace funguje 

nebo spíše naopak odrazuje potenciálního kupce. Ve většině případů se totiž vrací odpověď 

„NE, děkuji!“ A to je s velkou pravděpodobností konec šancí navázat další hovor. Je tedy 
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efektivní změnit oslovení, tak aby bylo možné s návštěvníky prodejny dále rozvinout hovor 

a lépe jim nabídnout zboží.  

 Vhodnějším oslovením může být např.: „Dobrý den, už jste u nás někdy 

nakupoval? / už jste tady někdy byl?“ Pokud bude znít odpověď NE, lze pokračovat 

v komunikaci tím, že obchodník zmíní základní informace obchodu a seznámí zákazníka 

se zbožím. Také je vhodné se dále zeptat, co přivedlo zákazníka do obchodu. Tato otázka 

často vede ke zjištění problému či požadavku zákazníka. Pokud se jedná o zákazníka, který 

navštěvuje obchod pravidelněji nebo alespoň někdy v prodejně byl, lze pokračovat 

s informováním o právě probíhajících akcích, slevách, věrnostních programech apod.  

 Dalším doporučením je tedy nastavení standardů obsluhy, které by vymezovaly přesné 

postupy při obsluze zákazníka.  Ke zlepšení a sjednocení komunikace by mohlo přispět 

i vypracování seznamu nejčastěji kladených otázek zákazníka a prodavače na ně připravit. 

Cílem by mělo být vybudování kolektivu profesionálního personálu, který dokáže dopřát 

zákazníkovi pocit, že je vítán a že ho v prodejnách znovu rádi uvidí. Tedy personálu, který 

dokáže spojit produkt s osobním životem a osobní potřebou zákazníka a umí pohotově 

poskytnout argument, který zákazníka osobně osloví.  

Motivační program pro prodejce 

 Jelikož je poměrně obtížné překonat odpor ke změně ze strany personálu, musí vedení 

podniku hledat vhodné formy jak posilovat loajalitu zaměstnanců, vzbudit u nich zájem 

rozvíjet sama sebe a zájem o nové věci.  

 Nejefektivnějším stimulem by mohlo být vhodné nastavení motivačního programu 

pro prodávající.  V první řadě by mělo dojít ke změně způsobů poskytování finančních odměn 

z prodeje (z objemu měsíčních tržeb). Nynější systém, který nerozlišuje výkony jednotlivých 

pracovníků, nepodněcuje dostatečně ke zlepšení aktivity.  

 Vhodným krokem by bylo zavedení evidence měsíčních tržeb, kterých dosáhli konkrétní 

pracovníci. A podle výše obratů vyplácet příslušnou finanční odměnu k základní složce mzdy. 

Takovéto nastavení programu odměn by mělo mít efekt spravedlivějšího odměňování a vést 

k lepší motivaci, k vytvoření jakési atmosféry soutěživosti mezi jednotlivými pracovníky, 

podněcovat tak k lepším výkonům a vzbudit v prodejcích potřebu a chuť „být lepší.“  

 Jednou z forem motivace by se mohlo stát vyhodnocení pracovníků, kteří za dané období 

(čtvrtletí/pololetí/rok,…) dosáhli nejvyššího obratu. Nehmotnou odměnu by představovalo 
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už samotné uznání. Nebo by odměnou mohl být dárek např. ve formě trika, které by zároveň 

bylo reprezentativním pracovním oděvem.   

5.2 Marketingová komunikace 

 Jelikož se mění trhy, zákazníci i prodej, mění se i způsob marketingové komunikace. 

Marketing je pro podnik velmi důležitým nástrojem pro navázání kontaktu s novými 

potenciálními zákazníky i pro udržování a stimulaci věrných zákazníků. Je potřebné 

si uvědomit, že marketing už není pouhým jednosměrným přesunem strohých dat. Trendem 

je  interaktivita a zábavnost. 

Aktivita na sociální síti 

 Vhodným potenciálem, který podnik málo využívá je komunikace přes internet. Velkou 

příležitostí podniku je zapojení na sociální síť Facebook. Tyto aktivity se nazývají jako social 

media marketing a jeho výhodou je, že jde o neplacenou formu propagace, 

kdy se prostřednictvím registrace, vytvoření vlastního profilu a vhodných aktivit může firma 

dobře zviditelnit a budovat vztah se zákazníky. Navíc zde neexistují bariéry 

pro svobodné vyjádření ani pro vzájemnou komunikaci návštěvníků či fanoušků. 

  Samotný profil však nic nezmůže, i zde je nutné vytvořit vhodnou strategii aktivit. 

Především je nezbytná pravidelná aktualizace a aktivní komunikace. Je potřebné zajistit 

zveřejňování informací o novinkách na prodejnách včetně fotografií, o právě probíhajících 

slevových akcích a sdílení dalších informací. Uživatelé internetu jsou velmi aktivní, 

ale očekávají přesvědčivou prezentaci, kvalitní dialogy a určitou profesionalitu.   

 V rámci prezentace na sociální síti je vhodné se zaměřit na tzv. Content marketing, který 

je formou tvorby a distribuce obsahu, který je zajímavý pro zájemce o produkty podniku. 

Jelikož zákazníci nemají rádi pocit, že jsou nuceni a přesvědčováni ke koupi, je dobrou 

strategií na Facebooku zveřejňovat i různé články týkající se např. novinek v daném odvětví, 

ve kterém podnik působí. Zmínka může být např. o nových technologiích materiálů nebo 

o využití některých doplňků a spojení s osobními potřebami potenciálních zákazníků. 

Zajímavé texty totiž vedou uživatele internetu k tomu, aby se na stránky vraceli, aby texty 

sdíleli nebo si rovnou produkt zakoupili.  

 Výhodou začlenění se na tuto sociální síť je nejen jednoduchost sdílení dat a finanční 

nenáročnost, ale i hledisko, že aktivní činnost pro tento typ marketingové komunikace může 



82 
 

být zajištěna interním pracovníkem, tedy nebude představovat nároky na další lidské 

ani finanční zdroje. 

 Personál prodejen by měl být také zaúkolován tím, aby návštěvníkům dával kontakt 

k tomu, aby se přidali jako fanoušci stránky podniku, případně poprosit zákazníky 

o poskytnutí recenze, které samotné jsou velmi dobrou propagací, jelikož spousta lidí 

se při výběru řídí doporučením a zkušenostmi jiných.  

Věrnostní programy 

 Pro podnik je velmi stěžejní získat věrné zákazníky a o ně pečovat, jelikož konkurence 

je silná a není jednoduché se odlišit. Doporučením v této oblasti pro podnik je zlepšit celý 

systém věrnostního programu, tak aby byl pro zákazníky atraktivnější. Stávající program 

neposkytuje okamžitou slevu pro zákazníka a mnohdy zákazník sbírání potřebných bodů 

(razítek) nedokončí. Pokud by podnik mermomocí chtěl zachovat systém papírových karet 

s principem sbírání razítek za nákup, měla by být snížena hranice minimální hodnoty nákupu 

z 500 Kč např. na 300 Kč a slevu by měl zákazník obdržet po 2 – 3 nákupech.  

 Možnou inovací je zavést systém plastových zákaznických karet s čárovými kódy, které 

by poskytovaly finanční pobídky na základě opakovaných nákupů (sleva na každý další 

nákup). Výhodou je nejen automatické načtení bodů a uplatnění slevy, ale i rychlá 

identifikace zákazníka a přehledná evidence jeho nákupů. Díky přehledu o výši a struktuře 

nákupů daného zákazníka by podnik mohl zefektivnit podporu prodeje zacílenou 

na konkrétního zákazníka.  

 Implementace věrnostních plastových karet je však poměrně finančně náročná. Vyžaduje 

zakoupení a implementaci softwaru, který by umožnil prodej na zákazníka prostřednictvím 

čárového kódu a propojení s pokladním systémem. Např. společnost Cígler Software, a. s. 

nabízí maloobchodní pokladní software POKLADNA SQL (S3), který je již uzpůsoben 

na věrnostní programy a lze jej napojit na účetní software Money S3. Tento software 

je možné pořídit za 5.990 Kč, avšak je podmíněn nákupem implementace za cenu 2.990 Kč. 

Další náklady by představovalo samotné pořízení plastových karet. Jejich cena se v průměru 

pohybuje kolem 10.000 Kč za 1.000 kusů.  

Ostatní formy podpory prodeje 

 Podpora prodeje je poměrně silnou stránkou společnosti, přesto by neměl podnik ustávat 

v aktivitách této oblasti, ba naopak měl by hledat kreativní a efektivní nástroje jak zaujmout 
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a ovlivnit zákazníka. V první řadě by se pozornost měla soustředit na rozšíření databáze 

zákazníků. Toho podnik nedocílí jinak, než že bude vyvíjet tlak na zaměstnance, aby nabízeli 

výhody věrnostního programu návštěvníkům obchodu.   

 Dalším aspektem pro zlepšení jsou rozesílané newslettery, které upozorňují zákazníky 

na právě probíhající akce. Podnik by měl zajistit pečlivější grafickou úpravu letáků. Jelikož 

jsou plakáty a podklady pro newslettery zajišťovány externě, měl by podnik požadovat vyšší 

kvalitu a zároveň poskytnout více podkladů – fotografie, informace o produktech a o slevách, 

apod. Ještě důležitější je však směřovat pozornost na samotnou obsahovou náplň sdělení 

rozesílaného e-mailu. Zákazníci jsou denně zahlcováni množstvím e-mailů, kdy po přečtení 

klíčových slov a bez nejmenšího zájmu, poštu smažou. Lidé jsou již přesyceni ohranými 

frázemi, které je nijak nepřekvapí a nenadchnou. Do textu je nutné vložit osobitost, lidské 

emoce či pochvalu.  

 Podporu prodeje by měl podnik obohatit o pravidelnější a výraznější slevy. A slevy 

poskytovat třeba jen na daný segment zboží. Jako další formu podpory prodeje by podnik 

mohl zvolit rozdávání dárkových poukazů zákazníkům při placení, který mohou využít nebo 

věnovat někomu dalšímu.  

5.3 E-SHOP 

 Zásadním problémem posledních let není pouhé fungování samotného kamenného 

obchodu. Obtíže přinášejí zejména vlivy vnějšího okolí. Dynamika okolí a rozmach 

informačních technologií způsobuje změny nákupního chování zákazníků a také přináší nové 

trendy a formy prodeje. Je tedy nutné, aby podnik změnil i strategii samotného prodeje. 

Podnik by měl směřovat k orientaci na prodej prostřednictvím elektronické obchodu.  

 Podnik má sice fungující elektronický obchod. Avšak měl by se na tento způsob prodeje 

začít aktivněji orientovat, neboť jinak v soudobém podnikatelském prostředí pravděpodobně 

neobstojí. Lidé navštěvují kamenné prodejny na menších městech stále méně a méně, jsou 

navyklí nakupovat z pohodlí domova, kdy na internetu mají široký výběr zboží na jednom 

místě a k tomu si mohou snadno porovnat ceny a další parametry.  

 Mělo by dojít k úpravě stránek, kde podnik provozuje svůj e-shop, tak aby byly poutavé, 

lákavé a působily příjemným dojmem. Nezbytností je rozšířit sortiment i o další značky, 

pravidelně aktualizovat stav skladu a komunikovat se zákazníky.  

 Činnost e-shopu pravděpodobně není podnikatel schopen zajistit sám, proto by měl 

najmout člověka, který se bude alespoň několik hodin denně věnovat aktualizacím 
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a vyřizováním objednávek. Vhodnou variantou by bylo najít člověka, který by pracoval 

na živnostenský list a u firmy by fungoval na půl úvazku. 
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6 Závěr 

 Tato diplomová práce byla zpracována na téma konkurenceschopnost maloobchodního 

podniku. V rámci práce byla analyzována a hodnocena konkurenceschopnost podniku, jehož 

předmětem podnikání je nákup sportovního vybavení a doplňků za účelem dalšího prodeje. 

Jelikož si vedení tohoto podniku nepřálo, aby byl použit oficiální název společnosti, byl tento 

požadavek respektován a podnik byl v celé diplomové práci zmiňován pouze pod fiktivním 

názvem XY, s. r. o.  

 Celá práce byla rozčleněna na čtyři základní části.  V první, teoretické části došlo 

k vymezení základních východisek a pojmů související s konkurenceschopností a se způsoby 

jejího měření. Současně tato část zahrnovala souhrn základních a nejpoužívanějších metod 

pro hodnocení konkurenceschopnosti podniků.  

 Druhá část byla vyčleněna k charakteristice podniku a vymezení základních informací. 

Byl popsán vznik a vývoj analyzovaného podniku, sídlo a charakteristika jednotlivých 

prodejen a nabízeného sortimentu zboží a byly vymezeny i základní ekonomické údaje 

společnosti. 

 V analytické části byla na základě vybraných metod z teoretické části zpracována analýza 

podnikatelského prostředí podniku. Dílčími cíli této práce bylo analyzovat vnitřní i vnější 

podnikatelské prostředí vybraného podniku. Interní analýza se skládala z identifikace 

základních funkčních oblastí podniku, z propočtů hodnot základních finančních ukazatelů 

prostřednictvím poměrové analýzy a završena byla analýzou klíčových faktorů úspěchů 

metodou „7S“. Vnější prostředí podniku bylo analyzováno pomocí PEST analýzy, které 

monitorovalo obecné okolí podniku. Po ní následovala analýza oborového okolí pomocí 

Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil. Výstupy těchto dílčích analýz sloužily jako 

podklady pro vyhodnocení celkového potenciálu firmy prostřednictvím diagnostické metody 

GM-TREND.  

 Hlavním cílem bylo, na základě získaných výsledků, potvrdit či vyvrátit stanovenou 

hypotézu a následně navrhnout řešení pro případné zlepšení stávající situace podniku. 

Respektive doporučit jaké potenciály konkurenceschopnosti dále rozvíjet a zlepšovat, 

a  u kterých se naopak snažit omezit a snížit jejich negativní důsledky.  

 Z vyhodnocení metody GM-TREND vyplynul záporný charakter potenciálu, který 

vypovídá o tom, že v podniku XY, s. r. o. převládají slabé stránky a ohrožení nad stránkami 

silnými i nad příležitostmi. Podnik tedy bez zásadních změn nemá dostatečný potenciál 
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pro činnost v budoucnu. Tímto byla přijata vyřčená hypotéza: „meziroční poklesy tržeb svědčí 

o klesající konkurenceschopnosti analyzovaného podniku a bez větších zásahů a změn není 

podnik schopen v horizontu několika let obstát na trhu.“ 

 V poslední, stěžejní části, byla navrhnuta příslušná doporučení pro zlepšení současné 

situace podniku. Bylo nastíněno, na které potenciály se má vedení podniku orientovat, 

rozvíjet je a zlepšovat a kterým potenciálům má podnik věnovat pozornost z toho důvodu, 

že pro něj představují hrozbu či slabou stránku a působí negativně na celkovou situaci 

podniku. 

 Návrhy a doporučení pro podnik XY, s. r. o. byly shrnuty do několika stěžejních oblastí. 

První dvě oblasti byly zaměřeny na využití potenciálu pracovníků a na marketingovou 

komunikaci. Zlepšení těchto oblastí by mělo přinést zefektivnění prodeje, posílení vztahů 

se zákazníky a minimálně zastavit pokles tržeb.  

 Zásadním problémem posledních let však není pouhé fungování samotného kamenného 

obchodu. Obtíže přinášejí zejména vlivy vnějšího okolí. Dynamika okolí a rozmach 

informačních technologií způsobuje změny nákupního chování zákazníků a také přináší nové 

trendy a formy prodeje. Bylo tedy nutné navrhnout změnu strategie, která podnik směřuje 

k orientaci na prodej prostřednictvím elektronické obchodu.  

 Komplex těchto doporučení by měl vést k tomu, aby se podnik naučil efektivně využívat 

dílčí potenciály a aby neustále vylepšoval všechny aktivity související s daným oborem 

podnikání. Výsledkem úsilí by pak měl být konkurenceschopný podnik alespoň na několik 

dalších let. 
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