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1 ÚVOD 

Konkurenceschopnost podle slovníku cizích slov znamená sout e-

ní. Nemá ovšem význam pouze ekonomický, ale rovn i politický. 

Slovo konkurenceschopnost prošla zna ným vývojem. Nejd íve se definovala na mikro-

ekonomické úrovni, jako dokonalá nebo nedokonalá konkurence. Dnes je její význam 

mnohem hlubší. Spojuje se s termíny jako konkurenceschopnost státu i regionu. 

V dnešním turbulentním prost ním boji. 

Spousta spole ností kon í svou podnikatelskou 

jí dosáhnout malé, st ední i velké firmy. Aby obstály v tomto 

konkuren ním boji, je nutné nalézt konkuren ní výhodu. Získat konkuren ní výhodu 

není lehké. Jde o to, aby byla spole nost odlišná od konkurence, mít n co nebo nabízet 

n co jiného. Nap íklad 

p íznivá cena, slevová akce, bonusový program, vysoká jakost a bezvadnost, zajímavé 

designové ešení, dokonalý servis 

k tomu, stát se konkurenceschopným, je zvolit správnou konkuren ní strategii. Ud lat 

rozhodnutí, zda zvolíme strategii nákladového v dce i diferenciaci. 

V této diplomové práci bude analyzována spole nost Agentura NP, v.o.s. se sídlem 

ve Starém M st  u Uherského Hradišt . P edm tem podnikání je reklamní a propaga ní 

innost, polygrafická výroba a reprografické práce. Tato spole nost má dlouholetou 

tradici, je na trhu bezmála 22 let. Cílem diplomové práce je zhodnotit konkurence-

schopnost vybraného podniku na základ  vybraných metod. 

V první ásti práce budou teoreticky definovány pojmy, jako jsou konkurence, kon-

kurenceschopnost nebo konkuren ní výhoda. Budou také objasn ny typy konkuren ní 

výhody, konkuren ní strategie a nové pojetí konkurenceschopnosti v podání modelu 

Idinmosu. Abychom zjistili jak je podnik konkurence

a analýz. V této práci budou tyto metody a analýzy rozd leny do dvou rovin. A to rovi-

ny finan ní a strategické analýzy. Z hlediska strategické analýzy budou vymezeny jed-

notlivé metody jako PEST analýza, SWOT analýza nebo Porterova analýza p ti konku-

ren ních sil. 
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V rámci finan ní analýzy budou vyjmenovány a popsány jednotlivé ú etní doku-

ní analýze. A poté budou objasn ny ukazatelé 

finan ní analýzy, a to ukazatelé rentability, aktivity, z

ty práce.  

Vyjmenované metody pak budou aplikovány ve spole nosti Agentura NP, v.o.s. 

Bude p estavena základní charakteristika této spole nosti z databáze obchodního rejst í-

ní struktura a majetek spole nosti. Na záv r bude uve-

den graf s vývojem jednotlivých ukazatel ský výsledek i po et 

zam stnanc . 

ná aplikace vybraných metod. Nejd íve bude prove-

dena strategická analýza, kde bude zhodnoceno podnikatelské prost edí na základ  poli-

tických, ekonomických, sociokulturních a technických faktor  a to pomocí PEST analý-

zy. Pak bude následovat hodnocení konkuren ních sil, které na danou spole nost p sobí 

a to podle Porterova modelu p ti sil. Tento model obsahuje analýzu odb ratel , dodava-

tel , substitut , konkurent  a nov  vznikajících konkurent . 

V rámci finan ní analýzy budou vypo

nosti, aktivity a produktivity práce. Sou ástí finan ní analýzy bude také bankrotní 

a bonitní model. Na konci práce bude vyhodnocen dotazník, který pojednává o spokoje-

nosti zákazník nosti. Na záv r bude provedena SWOT 

analýza, podle které budou navrhnuty doporu ení. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA KONKURENCESCHOPNOSTI 

Cílem této diplomové práce je zhodnotit konkurenceschopnost vybraného podniku, 

a to z obecného tak i finan ního hlediska. Proto bude nejd íve vysv tlena definice kon-

kurence a konkurenceschopnosti. Poté bude definováno vymezení konkuren ního pro-

st edí a nakonec v této kapitole bude objasn na konkuren ní výhoda a její typy. 

2.1 Vymezení pojmu konkurence 

Dle slovníku cizích slov znamená konkurence „soupe ení, sout ípad

hospodá skou sout  význam, 

lturní i politický. [6, str. 65]

„Schopnost konkurence je jádrem úsp chu nebo neúsp chu podnik

rozhoduje o vhodnosti t ch inností podniku, které mohou p isp t k jeho výkonnosti, 

nap zám r .“ [8, str. 19] 

Z hlediska mikroekonomie je konkurence definována jako „proces, ve kterém se 

st etávají r zné zájmy r zných subjekt ichází 

sem s n R

cují subjekty na stran  poptávky i na stran [5, str. 39] 

St etávání mezi nabídkou a poptávkou na trhu nazýváme: „konkurencí nap í

trhem“. Podniky, které vstupují na trh, cht jí prodat co nejv tším 

ziskem. Spot ebitelé mají protich dný zájem, cht jí co nejvíce uspokojit své pot eby 

s co nejmenšími náklady. Dochází tedy k ur itému kompromisu mezi výrobci a spot e-

biteli. [5] 

2.1.1 Konkurence na stran  poptávky 

Význam konkurence na této stran  roste zejména v situaci, kdy poptávka p evyšuje 

k tedy dochází ke konkurenci mezi 

spot

ke zvyšování ceny. V opa né situaci se spot ebitelé pohybují v bezkonkuren ním pro-

st edí. 
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2.1.2 Konkurence na stran  nabídky 

Maximalizovat zisk je p iro-

zeným cílem je zeslabení pozic svých konkurent , p ípadn  je z trhu zcela vy adit. „

znamnou je konkurence v p ípad , kdy nabídka p

konkuren ní boj stává bojem o p

 [5, str. 40] 

2.1.3 Cenová konkurence 

Spo

ovládnout trh a tím p ilákat více zákazník  k sob . Tyto produkty budou levn jší a pro 

spot ebitele samoz ejm  p jší. 

2.1.4 Necenová konkurence 

I jejím cílem je p ilákání spot ebitel

vými. Pat í sem zejména poutavá reklama, vysoká kvalita výrobk

design, stále se zdokonalující servis ze strany výrobc . [5]

amená v d t, co je 

ním sm [6, str. 64] 

2.2 Konkuren ní prost edí 

Konkurenceschopnost spole ností se vytvá í v odlišném konkuren ním prost edí, 

které je vyvozeno podle po tu jednotlivých konkurent  v odv tví, ale také podle odliš-

nosti jednotlivých produkt , které jsou nabízeny konkurenty na trhu. Lze tedy jednotlivé 

konkuren ní prost edí rozd lit a také odvodit chování jednotlivých konkurent .

1) Dokonalá konkurence – tato teorie v praxi neexistuje, a to z d vod  jejich 

podmínek jako jsou: rovné podmínky pro všechny ú astníky, volný vstup do od-

v tví, stejná informovanost všech ú astník

2) Monopolistická konkurence – velmi se podobá dokonalé konkurenci, také je to 

trh jednoho výrobku a více výrobc  s volným vstupem do odv tví, ale velký 
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covaný a ceny toho výrobku se 

mohou lišit.

3) Oligopol – na trhu z stává jen n kolik výrobc , ale silných, kte í si brání svou 

pozici, tedy p ístup do odv tví je omezen. Výrobci vyrábí mén , ale za vyšší ce-

ny.

4) Monopol – protipól dokonalé konkurence, ale v praxi existující, na rozdíl od 

dokonalé konkurence. Jediný silný výrobce na trhu, tví je 

st cen závisí na koup schopnosti spot ebitel . [5] 

2.3 Konkuren ní výhoda a její typy 

Konkuren ní výhoda je v literatu e a v praxi velmi nejednotn  definována. 

V jednom p ípad  je konkuren ní výhoda chápána jako dlouhodobá schopnost podniku 

vytvá ístupem m

je konkuren ní výhodou, dosahuje 

mnohem v . 

Ekonomická renta je definována jako 

navíc k p

[15, str. 78] 

ní výhody je podstatným motiva ním rysem pro jednání spo-

le ností, pro vlastníky a vrcholový management. Konkuren ní výhoda vyjad uje úsp ch 

spole ch plodí další. Dosahování konkuren ní výhody je silným pod-

n covatelem a impulzem pro nalézání strategií, které k ní vedou.  

V poslední dob  je nejv tší otázkou nalezení initele, který vede k dlouhodobé kon-

kuren ní výhod . Nesta í pouze tento initel nalézt, ale také schopnost jej ovládnout  

a zabránit soupe i jeho získání. [15]

ní výhoda je jádrem výkonnosti podniku na trzích, k

em

ních krok

konkuren [8, str. 1] 
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Konkuren ní výhoda se sestává z hodnoty, kterou je výrobce schopen zhotovit pro 

své zákazníky. Konkuren ní výhoda m  podoby, a to bu

í zvláštních výhod. [8] 

Jsou dva základní typy konkuren ní výhody. A to v d í postavení v nízkých nákla-

dech a diferenciace. Tyto dv  strategie vyhledávají konkuren ní výhodu v rozsáhlém 

souboru segment  odv tví nost dosáhnout konkuren

hody musí si vybrat typ konkuren

 [8, str. 31] 

2.3.1 V d í postavení v nízkých nákladech 

Spole nost, která se orientuje na v d í postavení v nízkých nákladech, má široký 

objem inností a p sobí v mnoha odv tvích, m sobit v odv tvích p íbuz-

ných. Velký objem innosti je v tšinou pro jeho výhodu nízkých náklad  d

Zdroje výhody nízkých náklad  jsou r zné, m

z velkovýroby, patentové technologie, výhodn jší p ístup k surovinám. 

echny zdroje nízkých náklad . 

raz na 

sklízení velkého zisku. [8] 

2.3.2 Diferenciace

„P tví jedine ný 

v n [8, str. 33] 

Spole nost, která se zam í na diferenciaci, si vybere jeden nebo více rys , které 

í se na n  a vytvo í si jedine né postavení, 

aby mohl tyto pot eby uspokojovat. Za tuto individuálnost je ocen n vyšší cenou. Dife-

renciace se m ním et zci, marketingu  

a mnoho dalších faktorech. [8]

„P e poznány  

[8, str. 33] 
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Spole nost se odlišuje  neboli diferencuje od svých konkurent -

co nebývalého, jedine ného. Diferenciace m itahovat širokou skupinu zákazník

v daném segmentu nebo zákazníky se specifickými pot ebami. [8] 

Tab. 2. 1 Rizika generických strategií 

Rizika v d ího postavení v nízkých 

nákladech 

Rizika diferenciace

V d

- konkurenti napodobují - konkurenti napodobují 

- technologie se zm ní - základy pro diferenciaci ztratí pro 

    kupující na d

- jiné základy pro v d í postavení 

     se rozpadnou 

Zdroj: PORTER, Michael. m  Praha: 

Victoria Publishing, 1993. 626 s. ISBN 80-85605-12-0.

2.3.3 Fokus 

Tato strategie se zam uje na jeden cílový segment nebo na více segment  a p esn

se p izp sobí pouze t mto nebo tomuto segmentu. Podniky mohou dosahovat konku-

ren ní výhodu bu konkurent  tedy 

 dosahovat nízkých náklad , tedy 

fokální strategie nízkých náklad . Tato strategie má velkou výhodu hlavn

konkurenti pokud se orientují na celý trh nebo více segment  nemají šanci se dokonale 

p izp sobit podmínkám. Strategie fokusu zahrnuje kompromis mezi ziskovostí a obje-

mu prodeje.  [9] 

Konkuren ní strategii lze chápat  jako posloupnost inností a postoj , které mají p i 

vhodné realizaci spole nosti zajistit v tší pravd podobnost úsp chu. Výb r správné 

strategie m n dv ma faktory, a to p tví a postavením spo-

le nosti v daném odv tví. [1] 
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2.4 Nové pojetí konkurenceschopnosti 

Neúplný p utnost hledat jejich 

nové dimenze. Nejprve je nutné nuje pozornost 

pouze dimenzím, které souvisí s 

zam ovat i na takové dimenze, které ekonomie nazývá jako externality. [7]

 suverenita se v nuje 

konkuren [7, str. 81] 

ních a vn jších znak

v prost

odob

na zm ny uvnit  i vn

prost t rozhodovat ú  a ú inn

[6, str. 83] 

Obr. 2. 1 Schéma IDINMOSU 

Zdroj: MIKOLÁŠ, Zden k.  1. Vyd. Praha: Grada, 2005. 198 s. 

ISBN 80-247-1277-6.

se vyzna

[6, str. 85] 
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2.5 Strategické ízení 

V dobách minulých, kdy na trhu byl pouze jeden výrobek a o pár víc konkurent , si 

spole nosti vysta ili se strategií napodobit n koho jiného. V sou asnosti by spole nosti 

s takovou strategií nep epln n výrobky, a proto, aby spole nosti p

ly, musejí p icházet neustále s n ím novým. Musí formulovat p esné strategie, strate-

gické cíle a cesty, jak t chto cíl  dosáhnout.

„Strategické ízení p edstavuje soubor aktivit zam r

kace zdroj  a zp

[12, str. 1] 

2.5.1 Strategie 

Výsledkem strategického  je strategie. Tato 

strategie sm , tedy k propojení vnit ních zdroj  podniku a vn jším 

prost edím a v neposlední ad  také k zajišt ní celkového blahobytu a úsp šnosti podni-

ku.

„Strategie p uje nezbytné 

 pot r

strategie jako proces,

strategie jako objem aktivit,

[12, str. 3]

2.5.2 Strategické cíle 

Strategické cíle jsou budoucí o ekávané výsledky. Tyto cíle p

stav, který je pro podnik d li své existenci. Cíle mohou být r zn  formulová-

ny, mohou být obecné nebo mít r znou v cnou podobu. Hlavním cílem, neboli primár-

ním, je maximalizace hodnoty pro vlastníky. Cíle bývají v tšinou prezentovány ekono-

stí.  
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„Vytý ovat ur itá kritéria, ozna

• s

• s

• a ovat,

• r

• t [12, str. 3] 

2.5.3 Strategická analýza

ístup 

 p

 [12, str. 8] 

Strategická analýza pojímá r

ny pro zjišt ní vztah  mezi okolím spole nosti, konkurenty, konkuren ními silami. 

Analýza p edstavuje dekompozici jistého komplexu na jednotlivé ásti. Cílem této 

analýzy je zjistit, zanalyzovat a vyhodnotit všechny faktory, o kterých lze 

ovliv ovat kone nou volbu cíl  a strategie podniku. [12]

„Strategie nem

budoucnost aktivn  vytvá e svých zájm

 [12, str. 9] 

P i tvorb  strategie musí být spole nostmi p ují bu-

doucnost. Zvít zí samoz ejm  ta spole nost, která bude mít náskok p ed ostatními kon-

kurenty a bude pln

Taková strategie se musí vytvá et s ohledem na drsné a dravé konkuren ní prost e-

dí, které je ozna ováno jako hyperkonkurence i superkonkurence. Strategie jsou v pod-

stat

utné, aby byla strategická analýza zam -

ešení neexistuje. [12] 
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Strategická analýza je zam ena na dv  základní roviny, a to analýzu vn jšího okolí 

a analýzu vnit ních zdroj  a schopností spole nosti. 

Obr. 2. 2 Vn jší a vnit ní faktory 

Zdroj: SEDLÁ KOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. 2. Vyd. Praha: C.H.Beck, 2006. 

121 s. ISBN 80-7179-367-1.

2.5.4 Analýza vn jšího okolí

tor

ují jeho strategickou pozici a vytvá

[12, str. 10] 

K ú erá se v nuje rozboru 

politických, ekonomických, sociokulturních a technologických vliv . Její výsledky se 

mohou promítat do další analýzy vn jšího okolí, a to do analýzy hybných zm notvor-

ných sil, která se nazývá SWOT analýza. Cílem t chto metod je definován jako podn t 

í by m li brát v úvahu i širší vzdálen jší faktory a vzájemn  hledat 

jejich souvislosti. K ú ních sil. 

nost, která p sobí v atraktivním prost edí, se m

ren ním silám do delikátní situace. Tradi ním p ístupem je Porter v model p ti sil.  

Okolí podniku se skládá z prvk  vn  podniku, jako jsou státní orgány, legislativa, 

finan ní instituce, zákazníci, konkurence, dodavatelé i samotní lidé. [12] 
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Obr. 2. 3 Okolí podniku 

Zdroj: SEDLÁ KOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. 2. Vyd. Praha: C.H.Beck, 2006. 

121 s. ISBN 80-7179-367-1. 

PEST analýza

Tato analýza d lí vlivy makrookolí do 4 základních skupin, proto je ozna ována 

PEST analýza. Jedná se o politické, ekonomické, sociální, kulturní a technologické fak-

tory. V poslední dob

v úvahu i ekologické a legislativní faktory. [12]

chto skupin v sob  zahrnuje znou m

e je ozna

[12, str. 16]

Politické faktory

Tyto faktory, jako mohou být stabilita zahrani ní a národní politické situace, mohou 

pro podniky p edstavovat významné p

týkat podnik  z hlediska da , regulací exportu 

t edí.

„Existence ady zákon pro 

[12, str. 17]
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Ekonomické faktory

Tyto faktory vychází z ekonomického jádra a základních sm r  ekonomického roz-

voje. Podnik je p i ekonomickém rozhodování ovlivn n makroekonomickými trendy. 

Mezi základní makroekonomické indikátory jsou azeny nap . míra ekonomického 

r stu, úroková míra, míra inflace, da ová politika. 

Ekonomický r st ovliv uje úsp šnost podniku na trhu. Vede ke zvýšené spot eb , 

zvyšuje p  úrokové míry má ú inek na celkovou výnosnost spole nos-

ti, ur uje cenu kapitálu a ovliv uje investi ní aktivitu spole nosti. Míra inflace je cha-

rakterizována jako základní ukazatel stability ekonomického vývoje. 

Propo ty t chto ukazatel  se zabývá finan ní analýza. Vývoj t chto ukazatel  m

znázor ovat velké p

Sociální a demografické faktory

Tyto faktory ukazují ú „Zm ny v 

e vytvo

[12, str. 18]  

edstavuje v tší p

r st oblastí, které se zabývají zdravím a pé

lidí je velmi hektický a usp chaný. Roste zájem o vyšší zkvalit

Spole nosti jsou nuceny neustále m nit své výrobky a jejich technologické postupy, 

co nového a vyšší funk ní vlastnosti. V d sledku globální-

ho oteplování musí spole edím, nesm jí 

nap . 

Technologické faktory

Aby byl podnik neustále nap ed ve svém vývoji a nebyl zaostalý, musí neustále sle-

dovat zm ny v technologických postupech. T mito zm nami m

ovlivn n. P edvídavost budoucího technologického vývoje m ini-

telem úsp šnosti spole nosti. Spole nosti musí neustále sledovat trendy nap . investice 

do technologií, které ochra edí. [12] 
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Obr. 2. 4 Shrnutí n kterých p íklad

Zdroj: SEDLÁ KOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. 2. Vyd. Praha: C.H.Beck, 2006. 

121 s. ISBN 80-7179-367-1.

D covat initele významné pro 

ur itý podnik.

 je 

ná p edevším ve ty

• uvedené p itý p , 

•

drobeny d

• p asovým horizontem, 

• p i ur ení r podobných 

 [12, str. 20]
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Porter v model p ti sil

je konkuren , jejich intenzitu, na akce a reakce konkuren  a na 

sou asnou a budoucí konkuren   [12, str. 47] 

K této problematice významn  p isp l M. Porter se svým modelem p ti sil. Tento 

model objas uje konkuren ní chování prost

rovy teorie je osv tlit síly, které ve vn jším prost edí podniku p sobí a zjistit, které síly 

mají pro podnik významný vliv z hlediska budoucího 

úsp šný, je nutné diagnostikovat tyto síly, reagovat na n

je ve sv j prosp ch. Na obrázku jsou jasn  zobrazeny jednotlivé konkuren ní síly, které 

na podnik p sobí. [12] [6] 

Obr. 2. 5 Porter v model p ti sil 

Zdroj: PORTER, Michael. m  Praha: 

Victoria Publishing, 1993. 626 s. ISBN 80-85605-12-0. 

tví

Nejsiln jší konkuren ní sílou je obvykle definována konkurence uvnit  odv tví. 

chto konkuren sou podniky 

zné 

nástroje a konkuren ní strategie. Bu  ofenzivní strategie, tedy co nejv tší úsilí k získání 

n  sou asné pozice. Konkuren ní vál-

ka mezi soupe i m znou sílu a adu forem. 
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, akce na podporu 

prodeje, distribu [12, str. 49] 

Rozsah konkuren ní války je dána šesti faktory: 

a) Stupe  koncentrace – udává po et výrobc , zna ek a podíl  na trhu. ím v tší

koncentrace, tím je boj ost -

nány vzájemné dohody mezi podniky.

b) Diferenciace výrobk  – zdali jsou produkty málo odlišné, konkuren ní válka je

p iost ena, nebo  zákazníci mohou p echázet k jinému výrobci.

c) Zm na velikosti trhu – p i zv tšení trhu je konkurence oslabena.

d) Struktura náklad .

e) st výrobních

kapacit, dojde k ostrému boji mezi konkurenty.

Bariéra vstupu – zejména p i poklesu poptávky a nár stu výrobních kapacit do-

stat v odv tví i za p edpokladu do as-

iost uje cenovou konkuren ní válku. [12] [6]

Substituty

Tyto výrobky jsou chápány jako hrozba pro stávající výrobce a pln  vynahrazují ji-

ný výrobek svou funk ností. Konkuren ní síla, která vyplývá z hrozby substitutu, je 

dána následujícími kroky: 

• Relativní výše cen substitut  – aby firmy zabránily p echodu zákazníka

k substitu nímu výrobku, mohou své produkty zlevnit, ale tím p

a musí hledat nákladové úspory.

• Diferenciace substitut  – existence „náhradních výrobk uje zákazník m

srovnávat cenu, kvalitu a výkon. To pak vyvolá pot ebu stávající produkty více

 pop ípad  výhodn jších

vlastností.

• Náklady na zm klady, aby

p ešel na substitut. [12] [6]
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vých výnos  [6, str. 69] 

Rychlost, jakou vstupují nové firmy do odv tví, je dána dv ma typy bariér. 

1) Bariéra strategická – výrobci uvnit  odv lat vše, aby trh byl pro 

nov  vstupující firmy neatraktivní. 

ur itá výrobní kapacita, nov  vstupující firmy mohou mít nedostatek zkušeností 

a pot ebující zna né investice, aby získaly nové místo na trhu a zviditelnily se. 

[6]

Tato vyjednávací síla dodavatel  je charakterizována jako významný ekonomický 

faktor z toho d

v odv tví

• zvýšení svého stupn  koncentrace, 

• zjednodušení a harmonizace zp tné integrace, 

• dodávky jedine ných produkt [6, str. 70]

I tato síla je charakterizována jako významný ekonomický faktor. I silní zákazníci 

mohou vyvinout na podniky zna né konkuren ní tlaky. Jak velkou vyjednávací sílu od-

b ratelé mají, závisí p

mohou se více zorganizovat v prosazení svých zájm . Dalším faktorem je stupe  kon-

centrace zákazník tší šanci 

ípad  jiné výhody. Faktor, který tuto vyjednávací sílu 

m diferenciace produktu.  

Klí ovým faktorem pro firmy je volba správné strategie. Tato strategie musí být 

vybírána a následn  aplikována za p  zasazen do svého 

okolí. Toto okolí musí firmy analyzovat, poznat a v
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K tomu m íklad PEST analýzu, model „4C“ nebo Porter v model p -

ti sil. [12] [6] 

2.5.5 Analýza vnit ních zdroj  a schopností podniku 

Sm uje k zjišt ní zdroj  a schopností spole nosti, neboli strategické zp sobilosti, 

kterou musí být spole nost vybavena, aby mohla reagovat na hrozby a p

neustále vznikají v jeho okolí. Pomocí této analýzy jsou zjiš ovány specifické p ednosti 

spole nosti jako základ konkuren ní výhody. [12]

Analýza zdroj

Tato analýza probíhá ve dvou úrovních. První úrove  je tvo ena jednotlivými zdroji 

podniku a druhá úrove  p edstavuje, jak tyto zdroje p ispívají k vytvo ení konkuren ní 

výhody. Jednotlivé zdroje jsou rozd leny do ty  skupin: 

1) Hmotné zdroje – mezi klasické hmotné zdroje jsou azeny stroje a za ízení, bu-

dovy, pozemky a haly nebo auta. Jejich typická klasifikace jako po et, kapacita 

nebo rozloha nesta í. K této analýze je nutné znát i další vlastnosti, jako jsou 

stá í, technický stav a spolehlivost. 

2) Lidské zdroje – mezi typické údaje je azen po et nebo struktura podle kvalifi-

kace, ale je p íhodné tento seznam doplnit i o motivaci i adaptabilitu. 

3) Finan ní zdroje – do této kategorie jsou azeny zejména vlastní a cizí zdroje fi-

nancování podniku. Finan ní zdroje tvo í základ pro finan ní analýzu. Cílem té-

to analýzy je ur it, které zdroje jsou pot ebné a má je v tšina konkurent  a které 

ní výhodou. 

y p edevším patenty, li-

cence, know – how, ale pat í sem také goodwill, ochranná známka nebo zna ka. 

[12]

 by se m

[12, str. 77] 
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SWOT analýza

Název SWOT analýzy je odvozen ze ty  anglických slov, a to:

• strenght – síla,

• weakness – slabost,

• opportunity – p

• threat – hrozba. 

Je p ístupem neustálého srovnání vnit ních zdroj  a schopností podniku. SWOT 

ní zdroje podniku, tedy prost ednictvím 

silných a slabých stránek a vlivy z vn jšího prost edí prost ednictvím p

zeb. Ze SWOT analýzy ale vyplývá i ur ité omezení a to z toho d

podnik odhadnout správn  silnou a slabou stránku, nebo p kdy 

m

Cílem SWOT analýzy není pouhý seznam jednotlivých silných a slabých stránek, 

p edevším nalézání synergie mezi jednotlivými silnými strán-

kami a p mi. Tyto synergie pak mo-

 firmy. 

uje srovnání vn jších vliv   

a vnit ních zdroj  podniku. Kombinace t chto faktor  p

ant budoucnosti. [16] 
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Obr. 2. 6 SWOT diagram 

Zdroj: Swot diagram [online]. [cit. 2013-13-12]. Dostupný  

z  http://www.sunmarketing.cz/nastroje/slovnik/swot-analyza 

Obr. 2. 7 SWOT m

Zdroj: Swot m //cs.wikipedia.org/wiki/SWOT  
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1. Kvadrant – je nejp ízniv

a podnik disponuje silnými stránkami. Výsledkem t chto pozitivních skute ností 

by m la být r ejm

2. Kvadrant – v tomto kvadrantu se silné stránky potýkají s nep ízní hrozeb 

z vn jšího okolí. V tomto p ípad  je tedy nutné v

se je zm nit v naši p

3. Kvadrant – v této ásti diagramu musí elit p ízni mnohých sla-

bých stránek. D dvihnout et-

né p

4. Kvadrant – v tomto kvadrantu se vyskytují etné hrozby a mnoho slabých strá-

nek. Výsledkem bývá asto defenzivní neboli obranná strategie. [12] 

Z jednotlivých kvadrant  pak vychází 4 r zné strategie: 

• strategie ofenzivní, 

• strategie spojenectví, 

• strategie defenzivní, 

• strategie úniku nebo likvidace. 

1. Strategie ofenzivní – je nejzajímav jší strategií, kde silné stránky p evyšují ty 

slabé a p evyšují nad hrozbami.  

2. Strategie defenzivní – situace, kdy se silný podnik nachází v nep íznivém pro-

st edí. M l by pln í. 

3. Strategie spojenectví – situace, kde p mi silnými, ale 

podnik se nachází v zajímavém prost edí. Je vhodné najít spolehlivé spojence  

a zv tšit svou vnit ní sílu. 

4. Strategie úniku nebo likvidace – situace, kdy se podnik nachází v neatraktivním 

prost edí a jeho slabosti p evyšují vnit

o úniku do jiného podnikatelského prost edí, nebo v tom nejhorším p ípad  o li-

kvidaci. [37] 
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2.6 Finan ní analýza 

Ke zjišt ní konkurenceschopnosti m ní analýzy. 

Lze 

hlavn  v ú etních výkazech. Hodnotí nejenom minulost, ale i sou asnost, tedy celkové 

finan ní zdraví podniku. 

2.6.1 Finan ní analýza

ase a pen  [11, str. 11]  

Finan ní analýza je d e neboli vlastníky a pro další 

vn

ní analýzy a její zam ení 

Zdroj: R KOVÁ, Petra.  Praha: Grada, 2010. 144 s. ISBN 978-

80-247-3916-8.

Základem finan ní analýzy je spln ní dvou základních p edpoklad  a tedy prov it 

finan ní zdraví a vytvo it podklady pro finan ní plánování. U prvního p edpokladu se 

zjiš uje, jaká je finan ní situace podniku k ur itému datu. U druhého p edpokladu se 

vychází z výsledk  finan ní analýzy, které jsou podkladem pro finan ní plánování.  
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Aby mohla být finan ní analýza zpracována, musíme znát t i základní ú etní  

výkazy: 

• rozvaha, 

• výkaz zisk  a ztrát, 

• výkaz cash flow.

Rozvaha

Rozvaha je ú etním výkazem, neboli bilancí, která zachycuje stav dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku, jinak e eno aktiva a zdroje ze kterých byl tento ma-

jetek po ízen neboli pasiva. Tento ú etní výkaz se v tšinou sestavuje k poslednímu dni 

roku.  [11]

Výkaz zisk  a ztrát

Je ú etní výkaz, který podává písemný p ehled o výnosech, nákladech a hospodá -

ském výsledku za ur ité období. Obsahuje nejd istý zisk. Ten-

to ú sledovat vliv jednotlivých po-

 ode ítají náklady. [2] 

Výkaz cash flow

Sleduje p ír stky a úbytky pen edk  a pen . Pen

prost edky jsou definovány jako hotové peníze v etn  cenin, peníze na bankovních 

ú tech a peníze na cest . Pen vidní 

majetek. [11]

„Rozvaha a výkaz zisk  a ztrát jsou ú

ástí ú etní záv rky v soustav

vojného ú  [11, str. 21] 

Výkaz o pen

ní hodnotu. 

2.6.2 Metody finan ní analýzy 

• Analýza absolutních ukazatel  - „vychází p

etních výkaz  [11, str. 41]
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• Analýza tokových ukazatel  - sestává se hlavn  z výnos , náklad , zisku a vý-

kazu cash flow. [4]

• Analýza pom rových ukazatel - tato analýza pom rových ukazatel  dává do 

pom  mezi sebou. Postupy pom rové analýzy se nej ast ji 

sumarizují do více skupin ukazatel

a tedy k finan ní analýze nevysta í pouze jeden ukazatel. Podnik, aby p

t ebuje být nejen rentabilní pro zainteresované stran

a p im en
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2.7 Shrnutí teoretické ásti 

Ke zjišt ní, jak je podnik konkurenceschopný, je nutné provést adu analýz. Nejd í-

ve by m lo být stanoveno, kterou konkuren ní výhodou podnik disponuje. Zda nízkou 

cenou nebo diferenciací produktu. Poté by m la být provedena finan ní analýza, která 

sd lí, jak je na tom podnik z hlediska finan ního zdraví. A v neposlední ad  by m la 

být provedena strategická analýza. 

átek teoretické ásti je v nován problematice konkurenceschopnosti. A

tlení nebo podrobn jšímu popisu. Bylo zde definováno n ko-

lik pojm , které souvisí s konkurenceschopností. Nap íklad byla vysv tlena konkuren -

 být. Tuto podkapitolu 

pak uzavíralo nové pojetí konkurenceschopnosti. Další ást byla v nována finan ní ana-

lýze. Byl zde proveden popis finan ní analýzy, které dokumenty jsou pot eba 

k vytvo ení takovéto analýzy nebo jednotlivé konkrétní body této analýzy. Teoretickou 

ást pak uzavírá strategická analýza.  V této ásti byl vysv tlen pojem strategie, analýza 

nebo strategické cíle. Tato strategická analýza byla poté rozd lena na vn jší okolí  

a vnit ní. Z hlediska vn jšího okolí byla vysv tlena PEST analýza a nakonec Porterova 

analýza p ti konkuren ních sil. Z hlediska tohoto vnit ního okolí byla popsána analýza 

zdroj  a nakonec SWOT analýza. 

Všechny tyto podkapitoly jsou azeny do logického rozsahu tak, aby byly vystihnu-

ty ty nejd jší informace v souvislosti s tématem diplomové práce. Na základ  této 

literární rešerše bude p istoupeno k praktické ásti, kde bude zkoumána konkurence-

schopnost v konkrétním podniku. 
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3 CHARAKTERISTIKA PODNIKU AGENTURA NP, V. O. S. 

Agentura NP, v.o.s. se sídlem ve Starém M st , Brn nská 612, vznikla 21. 12. 1992 

jako ve ejná obchodní spole nost. P vodn  spole nost sídlila v areálu Mesit v Uher-

ském Hradišti, ale po ni ivé povodni v roce 1997 byla spole nost p est hována. Povo-

de  zni ila veškeré vybavení a zásobu papíru, ale i p es tuto skute nost spole nost fun-

govala dále a je na trhu dodnes. 

3.1 Základní informace 

Obchodní firma:  Agentura NP, v.o.s. 

Datum zápisu:   21. 12. 1992 

Sídlo:   Brn nská 612, 686 03 Staré M sto 

Identifika ní íslo:  469 74 369 

Právní forma:   právnická osoba – ve ejná obchodní spole nost 

P edm t podnikání:  reklamní a propaga ní innost 

reprografické práce 

   zpracování textu a grafiky na PC 

   polygrafická výroba 

Statutární orgán:  Miroslav Ku ímský 

   Vratislav Slezák 

   Jaroslav Nikl 

   Ing. Tomáš Potyka 

Základní kapitál:   400 000,- [18] 

3.2 Lidské zdroje 

Spole nost Agentura NP, v.o.s. má v sou asnosti 10 zam stnanc . V ele spole -

nosti jsou ty i majitelé, kte í jsou zárove  statutárním orgánem. Dva z majitel  jsou 

obchodními zástupci, další z nich je vedoucí DTP studia a poslední obstarává osvit tis-



32 

kových desek prost ednictvím CTP. Sou ástí pracovního kolektivu jsou také dva grafici 

v DTP studiu, t i manipulanti a t i tiska i v tiskárn . 

Obr. 3. 1 Organiza ní struktura 

Zdroj: autor

3.3 Majetek spole nosti 

Spole nost vlastní nemovitost, rodinný d m, který byl upraven na sídlo a provoz 

spole nosti. Movitý majetek se skládá p edevším z technologických za ízení a vozové-

ho parku. Veškerá technologická za ízení byla po ízena formou leasingu a o jejich po í-

zení bylo zodpov dn  rozhodnuto. Jedná se hlavn  o dv  tiskárny, Heidelberg Speed-

master formátu B3, dvoubarevná a ty barevná, Linka V1 – Nagel s 16 stanicemi, fal-

covací stroj Stahl, laminovací stroj Foliant Gemini, vazba Twin vare, vrta ka Nagel.  

Dlouhodobý finan ní majetek spole nost Agentura NP, v.o.s. nevlastní. Ob

jsou zastoupena výhradn  zásobami a to p edevším papírem a barvami do tiskáren. 

Krátkodobý finan ní majetek tvo í hlavn  hotovost v pokladn  a peníze na b tu 

v eské spo iteln . 

3.4 Finan ní situace 

Komplexní obrázek o situaci spole t v ta-

bulce . 3.1, ve které jsou set íd et 

zam stnanc .
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Tab. 3. 1 P ehled ukazatel

Zdroj: vlastní zpracování dle interních informací 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních informací

Z p dosahovala spole nost Agen-

tura NP v letech 2010 a 2011. Nejspíše z d sledku hospodá ské krize v roce 2008 nastal 

ácti milionové hranici. Od roku 2010 

aly r st, kdy nejvyšší hodnoty dosáhly v roce 2011 a to na devatenácti milio-

novou hranici. 
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4 APLIKACE METOD ANALÝZY KONKURENCESCHOPNOSTI 

Tato kapitola praktické ásti se zabývá jednotlivými analýzami, které byly popsány 

v teoretické ásti práce. Nejd íve budou provedeny metody strategické analýzy a poté 

finan ní analýzy. 

4.1 Strategická analýza 

Pomocí strategické analýzy lze zjistit, v jakém prost edí se analyzovaný podnik na-

chází a pop ípad  jaké konkuren ní síly na n j p sobí. 

4.1.1 PEST analýza

Tyto faktory ovliv ují to, co se d je v našem stát  a také se velmi dotýkají všech 

oblastí v podnikání. Dochází k neustálým zm nám v právním prost edí a da ové správ , 

m. Musejí neustále sledovat jednotlivé zm ny. 

Naše ekonomika se stále vzpamatovává z finan ní krize z roku 2008. Tato hluboká re-

cese zp sobila výrazný pokles hrubého domácího produktu. 

Došlo ke zm n  ústavy a ob ané R v lednu 2013 poprvé volili p ímou volbou pre-

zidenta eské republiky. Ve druhém kole prezidentských voleb zvít zil Miloš Zeman. 

Od 1. 1. 2013 došlo ke zm nám v da ové politice. Byly zvýšeny o jedno procento ob

sazby DPH, tedy na 15 a 21 procent. K sjednocení sazeb na 17,5 procenta by m lo dojít 

na za átku roku 2016. Další novinkou je tzv. solidární da , kterou budou platit lidé, 

kte í si vyd lají ty násobek pr m rné m sí ní mzdy. 

Státní dluh eské republiky se oproti lo skému roku zvýšil o 168 miliard korun. 

Nyní je státní dluh ve výši 1.668 bilionu korun. Na ana tedy p ipadá dluh 

ve výši 159 000 korun. [21][22] 
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Graf 4. 1 Vývoj státního dluhu v letech 2005 - 2012

Zdroj: Vlastní zpracování podle informací získaných z Ministerstva financí R. [online]. Cit. [2013-05-

02]. Dostupné z  http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/str_vyvoj_sd.html. 

Vývoj jednotlivých makroekonomických ukazatel  ovliv uje úsp šnost podnik  na 

e eno d íve, eská ekonomika se stále vzpamatovává z finan ní krize 

z roku 2008.  

Jako hlavní makroekonomický ukazatel, který udává  jak na tom naše ekonomika je, 

je hrubý domácí produkt (HDP). Je vyjád en jako souhrn všech p idaných hodnot zpra-

cováním ze všech odv tvích v 

ka propadla o 5,9 %. V roce 2010 

byl HDP v rostoucí tendenci, vzrostl o 2,8 %. Ke konci roku 2011 nastal op t propad  

o 1,9 %. Ze statistik eského statistického ú ní r st HDP neu-

stále klesá a pokles zrychluje. (viz graf . 4.2) 
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Graf 4. 2 HDP meziro ní zm na 

Zdroj: informace //ekonomika.idnes.cz/vyvoj-hdp-v-

cr-za-treti-ctvrtleti-dqu-/ekonomika.aspx?c=A121115_091230_ekonomika_spi 

Dalším také velmi d

m stnaní, nevyd  ekonomika ne-

vzkvétá. K 31. 1. 2013 byla nezam stnanost na hodnot  8 %. Nejvíce nezam stnaných 

je na Ostravsku, Bruntálsku a v Most . V grafu 4.5 je zachycen vývoj nezam stnanosti 

Graf 4. 3 Vývoj nezam stnanosti 

Zdroj: Nezam stnanost. [online]. cit. [2013-09-02]. Dostupné  

z  http://www.euroekonom.cz/ekonomika.php

Inflace je definována jako r st cenové hladiny v ase. Podle údaj

v roce 2012 na úrovni 3,3 %. Na rok 2013 se predikuje ve výši 3,5 %. 
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Graf 4. 4 Inflace v letech 2006 - 2012 

Zdroj: Inflace. [online]. cit. [2013-09-02]. Dostupné z < http://www.euroekonom.cz/ekonomika.php >

Sociokulturní faktory mohou obsahovat nap

nebo mobilitu. Podle prognóz vývoje naší populace  budou neustále p ibývat obyvatelé 

R nad 65 let. Bude ím dál mén  obyvatel v produktivním v ku. Je tedy nutné do bu-

doucna po ítat s v tším státním rozpo tem z d vodu vyplácení starobních d chod . 

Podle posledního s ítání lidu má eská republika 10 436 560 obyvatel. Ve Zlínském 

kraji je celkem 579 944 obyvatel a z toho 281 576 obyvatel je ekonomicky aktivních. 

Další informace ohledn .

R, kraj Obyvatelstvo 

celkem 

z toho ve v ku Ekonomicky 

aktivní 0-14 15-64 65 a více 

eská republika 10 436 560 5 109 766 5 326 794 1 488 928 7 267 169 1 644 836 5 080 573

Zlínský kraj 579 944 282 500 297 444 82 267 399 942 96 398 281 576

Zdroj: vlastní zpracování podle údaj  z eského statistického ú adu

no v teoretické ásti práce,  aby byl podnik konkurenceschopný  

a m l konkuren ní výhodu, musí být neustále nap ed ve svém technologickém vývoji  

a sledovat zm ny v technologických postupech. 

Spole jší barevnou tiskárnu zna ky Heidel-

uje velmi rychlý a kvalitní tisk. Technologickou novinkou 

v této spole  moderní za ízení, které 
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uje p ímý osvit tiskových desek laserem, tím tedy odpadá fáze klasických film . 

uje velmi p esný, ost

laserem. Díky této technologii dochází k velké úspo e asu, je to rychlejší a hlavn  toto 

za í pouze poslat pot ebný text do po íta e, 

který je napojen na CTP a pak vyzvednout tiskovou desku. Díky jednoduché a rychlé 

obsluze je tisk levn jší a p ízniv jší pro zákazníky. [25] 

4.1.2 Porter v model p ti konkuren ních sil 

Díky Porterov sobí ve vn jším prost edí 

podniku a rozpoznat, které síly mají pro spole nost významný vliv. Budou vytý eni 

konkurenti, významní dodavatelé a odb ratelé, hrozba nových vstupujících firem do 

odv tví a hrozba substitut .

tví

V oboru polygrafické, reklamní a propaga ní innosti existuje ve Zlínském kraji 

n kolik konkurujících firem. Podle CZ-NACE se toto odv tví adí do zpracovatelského 

pr . [26] 

Dle majitel  se v okolí analyzované spole nosti nachází n kolik hlavních konkuren-

t : Hart Press, spol. s.r.o., Graspo, a.s., Kodiak print, s.r.o. a Joker, spol. s.r.o. Všechny 

tyto spole nosti sídlí ve Zlínském kraji. Následuje stru ná charakteristika t chto spole -

ností.

Hart Press spol. s.r.o.

• spole nost s ru ením omezeným s více jak osmnáctiletou tradicí se síd-

lem v Otrokovicích, 

• tato spole nost se zabývá hlavn  polygrafickou výrobou, reklamní a pro-

paga ní inností a papírenskou výrobou, 

• má velmi moderní technologická za ízení, 

• Internetové stránky: www.hartpress.cz. [27]
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Graspo a.s.

• akciová spole trnáctiletou tradicí se sídlem ve Zlín , 

• Graspo, a.s. se specializuje na barevný plochý a rota ní tisk a také na 

vazbu knih, 

• internetové stránky: www.graspo.com. [28]

Kodiak print s.r.o.

• tato spole nost má dvacetiletou tradici a nachází se ve Zlín -Prštné, 

• spole nost se specializuje na ofsetový archový tisk a velkoplošný digitál-

ní tisk, 

• internetové stránky: www.kodiak.cz. [29]

Joker spol s.r.o.

• tato spole nost má více jak dvacetiletou tradici na trhu se sídlem 

irmy, 

• spole nost s ru ením omezeným se specializuje na ofsetový tisk, digitální 

tisk a velkoplošný tisk, 

• internetové stránky: www.joker-uh.cz. [30] 

Pro lepší p ehlednost je na obr. 4.1 znázorn na spole nost Agentura NP, v.o.s. a její 

nejv tší konkurenti. 
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Obr. 4. 1 Umíst ní konkurent

Zdroj: vlastní zpracování podle http://www.mapy.cz

Hlavním konkurentem analyzované firmy je spole nost Joker, s.r.o. z d vodu malé 

t-

ší hrozbou m ímo 

v historickém centru Uherského Hradišt  a to na Masarykov  nám stí, a také ceny digi-

tálního tisku. Na velkoplošný a ofsetový tisk se v tšinou provádí cenová kalkulace, tak-

íklad 

tisk jednostranný nebo oboustranný. 

ího tisku, kde je rozlišena pouze ba-

ab. 4.2) 
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Tab. 4. 2 Srovnání cen digitálního tisku

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dat a www.joker-uh.cz

Informace k cenovému srovnání byly získány z webových stránek www.joker-uh.cz 

a z ceníku Agentury NP. V Tab. 4.2 jsou uvedené ceny digitálního tisku podle jednotli-

vých formát levn jší barevný 

ní firma Joker. Tato skute nost bude zákazníky zcela jist  zajímat. 

Co se tý e ernobílého tisku je firma Joker levn jší. [30]

 vstupující konkurenti

e eno výše, firma Agentura NP spadá do odv

nahraných nosi . Vstup do toho odv tví p edstavuje velké bariéry. Hlavní p

by mohl být po áte  vznikající firmy. Na po í-

zení velkoplošných ofsetových tiskáren je nutné vyn ních prost ed-

k , které m píru a barev do tiskáren. 

Velkoplošné tiskárny a další stroje zabírají mnoho místa, proto se musí po ítat 

s pronájmem i koupí v tšího prostoru. 

Agentura NP má dlouholetou tradici na trhu a tedy nep

ohrozit nov  vznikající firma.

Substituty

nost chce své zákazníky uspokojit a p

budou pln  vyhovovat jejich pot ebám. P tví tisku je 

vcelku specifická oblast, nelze tedy hovo it p ímo o „náhradním výrobku“. Zákazníci 

mohou sice zam ípad  tohoto odv tví lze 
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hovo it pouze o kvalit  tisku i cen . Cena je jedním z rys , který ovliv uje zákazníky 

p i koupi. Pokud je cena vysoká, hledají jiné alternativy.

Odb

Od klasických výrobk ské významn  liší. Hlavn

probíhá podle p esných p edstav zákazníka, tedy zákazník je konkrétní nikoliv anonym-

ní. Tento postup za íná grafických návrhem, výb

tiskem a expedicí kon e. Zákazník  vyhov no. Vše probíhá v sídle fir-

my, kde se nachází jak kancelá e, tak i výrobna se všemi technologickými za ízeními. 

Výhradními zákazníky jsou firmy a OSV , jejich pot eby jsou r zné. Nej ast ji jde 

lendá e i návody. B ané tyto 

Nejv tšími zákazníky analyzované firmy jsou Bizmark Uherský Brod, Colorlak Sta-

ré M sto a Green Ways Staré M sto. 

Bizmark je reklamní agentura se sídlem v Uherském Brod . Pro tohoto zákazníka se 

nej ast ji tisknout etikety známých zna ek jako Bzenecký ocet, sirupy Hello, horké 

nápoje Vinny nebo pivovary Uherský Brod i Zubr. Colorlak Staré M sto je nejv tším 

eským výrobcem a distributorem nát rových hmot. I pro tuto firmu se tisknout výhrad-

n  etikety na nát rové hmoty, spreje i edidla. Green Ways je výrobcem „zelených“ 

dopl k mene a tobolky z chlorelly. Pro toho-

to zákazníka se tisknout p ky. [32][33][34] 

ratelé si mohou vybírat, je vyjednávací síla od-

b ratel  vysoká.  

Nejd jším dodávaným materiálem jsou papíry a barvy do ti

zn jší druhy papíru dodává firma Antalis, která je 

p edním evropským distributorem papíru. P tšina papíru je zna ky Novatech, 

která nabízí papír s vysokým stupn m b losti a nejrozsáhlejší výb r natíraných papír

s r

Analyzovaná firma vlastní dv  tiskárny zna ky Heidelberg Speedmaster, dvouba-

revnou a ty barevnou. Barvy do t chto tiskáren dodává Heildelberg Praha. 
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4.2 Finan ní analýza 

etnictví. Rozvaha a výkaz 

zisk  a ztrát se vyhotovuje ve zjednodušeném rozsahu. Finan ní ukazatelé budou zjiš-

ovány v letech 2008 – 2012. 

4.2.1 Ukazatelé rentability 

V grafu 4.5 jsou zobrazeny ukazatelé rentability v letech 2008-2012. Z tohoto grafu 

edk , je vysoce 

nadpr m rná a je nad doporu enou hodnotou, která se pohybuje kolem 10 %. Je to zp -

nto ukazatel udává, kolik korun 

zisku p inese sto korun celkových aktiv. Ukazatel ROE, tedy rentabilita vlastního kapi-

m rná. Op t z d

velmi nízká. Výrazný pokles tohoto ukazatele byl zaznamenán v roce 2012 a to z toho 

d ení oproti minulému období klesla. 

pr m rný, ale má klesající tendenci. Z toho ukazatele vyplývá, kolik procent zisku ply-

ne spole

Graf 4. 5 Vývoj ukazatel  rentability (výpo et dle vzorc . 2.1, 2.2, 2.3) viz p íloha . 2

Zdroj: vlastní zpracování

4.2.2 Ukazatelé aktivity

Ukazatelé obratovosti udávají, kolikrát se aktiva obrátí za jeden rok. Doporu ená 

hodnota u obratu aktiv se pohybuje v rozmezí od 1,6

ce obrátek aktiv prob hlo v roce 2012 a to v hodnot  2,29. Nejmén  obrátek pak pro-
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b hlo v roce 2010 a to v hodnot  1,18. Z hlediska tohoto ukazatele si spole nost Agen-

tura NP nevedla v bec špatn , ani jeden rok hodnota obratu aktiv neklesla pod doporu-

enou hladinu. 

U obratu zásob se doporu ená hodnota nedá jednozna n  ur

v tví výroby. V analyzované spole nosti se zásoby nejvíce to ily v roce 2012 a to 

v hodnot  104,94 obrat  za rok. 

Graf 4. 6 Vývoj ukazatel  obratovosti (výpo et dle vzorc . 2.4, 2.5) viz p íloha .2 

Zdroj: vlastní zpracování

ím je doba obratu v tší, tím se zamezuje riziko nedostatku zásob, ale na druhou 

eli obratu zásob a doby obratu zásob 

by m la platit nep ímá úm rnost. Podle výsledk

a to v roce 2008. I podle p edchozího 

ukazatele obratu zásob lze nosti zásoby mnoho dní na skla-

d  nez stanou, jsou velmi rychle p edávány do spot eby.  

Doba obratu pohledávek udává, kolik dní jsou odb . 

e doba obratu pohledávek srovna-

ýsledk

nejdéle musela spole nost Agentura NP ekat na úhradu pohledávek v roce 2010 a to 
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jí p

ratel ní jistota. 

Doba obratu závazk  udává obrácený p ípad, tedy po et dní, kdy je analyzovaná 

spole m. Tento ukazatel bude nejvíce zajímat v itele, pro-

v grafu 4.7, lze kazatele byl zprvu 

rostoucí, kdy se v roce 2010 dostal na nejvyšší hodnotu 254 dní, kdy analyzovaná spo-

le r. Platební morálka spole nosti Agentura 

NP se za ala klesat a klesla na hodnotu 

nosti o zlepšení platební morálky. M lo 

by platit pravidlo, které  by m

 v grafu 4.7 spln no.

Graf 4. 7 Ukazatelé doby obratu (výpo et dle vzorc . 2.6, 2.7, 2.8) viz p íloha .2 

Zdroj: vlastní zpracování

4.2.3

r mezi cizími zdroji a celkovými aktivy. P íliš 

vysoká hodnota m ních problém

e stabilním podniku m st 

tohoto ukazatele p e podniku.  

nosti v analyzovaném podniku 
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m rn  stejná. Ale graf má klesající tendenci, kdy v roce

ze všech sledovaných let a to ve výši 84 %. Otázkou však z stává, jestli bude daná za-

o by dojít k likvidaci firmy. 

Koeficient samofinancování udává kolik aktiv je hrazeno z vlastních zdroj . Platí 

nosti vlastního 

íliš 

tšina aktiv byla financována z cizích zdroj .

Graf 4. 8 Vývoj ukazatel et dle vzorc . 2.9, 2. 10) viz p íloha .2 

Zdroj: vlastní zpracování

4.2.4 Ukazatelé likvidity 

B kdy taky ozna ována jako likvidita 3. stupn , má doporu ovanou 

hodnotu v rozmezí od 1,8 – 2,5. Z provedené analýzy spole nosti Agentura NP je patr-

 nedosáhla b

nost nemá likvidní prost edky na úhradu svých závazk . 

Pohotová likvidita bývá ozna ována jako likvidita 2. stupn  a její doporu ená hod-

nota se pohybuje v rozmezí 1 – 1,5. Analýza ukazatele pohotové likvidity dopadla mno-

e p

je doporu ené hranici a op t má klesající tendenci.  
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 a její doporu ená hodnota se pohy-

buje v rozmezí 0,2 – 0,5. Podle analýzy tohoto ukaz

podrobených analýze byla doporu ená hodnota spln nost 

 hradit své krátkodobé závazky.  Analýza ukazate-

l  likvidity dopadla velmi špatn [38] 

Graf 4. 9 Vývoj ukazatel  likvidity (výpo et dle vzorc . 2.11, 2.12, 2.13) viz p íloha .2

Zdroj: vlastní zpracování

4.2.5 Ukazatelé produktivity 

Tento ukazatel v podstat íká kolik hodnot vytvo ených v provozu a p i p em n

vstup  na výstupy odejmou na platy zam stnanc . Podle provedené analýzy lze 

hodnota ukazatele nebyla vysoká. Dá se hem sledovaných let pohybovala 

kolem hodnoty 0,5, tedy na platy zam stnanc  0,5 hodnot vytvo e-

ných v provozu a p i p em n  vstup  na výstupy. 

Dalším zjiš ovaným ukazatelem je produktivita práce z p idané hodnoty. Je vzta-

hem mezi p idanou hodnotou a po tem zam stnanc idané 

hodnoty p ipadá na jednoho zam stnance a ur

e byla v roce 2012.
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Graf 4. 10 Vývoj ukazatele osobních náklad  k p idané hodnot (výpo et dle vzorce . 2.14) viz p íloha 

.2

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4. 11 Vývoj ukazatele produktivity práce z p idané hodnoty (výpo et dle vzorce . 2.15) viz p íloha 

.2

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2.6 Rychlé bankrotní a bonitní indexy 

Podle výsledk  uvedených v následujícím grafu (viz graf 4.12) lze

analyzovaná spole nost Agentura NP se ani v jednom ze sledovaných období nep

la rizikové zón , ba naopak její výsledky jsou vysoce nadpr m

ém p ípad  tuto spole nost neohro-

obou index  mají klesající tendenci, 

tedy finan ily výsledky p edchozích analýz.

Graf 4. 12 Rychlý bankrotní a bonitní index (výpo et dle vzorce 2.16, 2.17) viz p íloha .2 

Zdroj: vlastní zpracování

4.2.7 Zhodnocení finan ní analýzy 

Ukazatelé rentability vykazují velmi nadpr m rné výsledky, je to ale zp sobeno 

e oproti provoznímu výsledku hospo-

da ení velmi nízká. 

máln . Její hodnoty se b hem všech analyzovaných let pohybovaly v doporu eném 

rozmezí. U obratu zásob nelze tak jednozna n íci, zda obrat zásob dosáhl n jaké do-

poru tví výroby. Pouze lze 

sob je velmi  n kolik málo dní  
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a spole nost Agentura NP nemá v krátkodobých pohledávkách vázáno mnoho finan -

ních prost edk . 

Ukazatelé likvidity mohou zjistit, zda je podnik schopen dostát svým závazk m. 

Z provedené analýzy bylo zjišt ípad  b

sáhnuto doporu ených hodnot, a ze sledovaných let jsou výsledky této analýzy nejhorší. 

Mohlo by to znamenat velký problém, pokud by analyzovaná spole r. 

Banky poskytnou úv r rad ji spole nostem, které mají hodnotu b

e nost po ídila svá aktiva 

z více jak 80 % z cizích zdroj íslo jako negativní. 

Pokud jde o stabilní spole nost, m

nic to nem nost by se takto mohla dostat do velkých problém , 

které by mohly znamenat i likvidaci firmy. 

ce. Z provedené analýzy bylo 

zjišt nosti Agentura NP p  0,5 výkon  pohltily náklady na za-

m stnance. 

bankrot. Po provedení výpo t  se tato skute nost nepotvrdila. Spole nost Agentura NP 

vykazuje nadpr m nehrozí. 

4.2.8 P edstavení hlavních konkurent

Hlavním cílem finan ní analýzy je porovnat jednotlivé finan ní ukazatele 

s nejv tšími konkurenty. Mezi nejv tší konkurenty pat í Hart press, spol. s.r.o., Kodiak 

print, s.r.o. a Joker, s.r.o. Tyto spole nosti byly vybrány po konzultaci s obchodním 

odd lením a majiteli spole nosti. 
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1.

Hart press, spol. s.r.o.

I O: 607 36 437 

Základní kapitál: 6 120 000,- 

Sídlo spole nosti: T ída Tomáše Bati 1574, 765 02 Otrokovice 

www.hartpress.cz 

Spole nost s ru p edm tem 

innosti je reklamní a propaga ní 

motisk, ofsetový tisk, stereotypie, galvanoplastika. 

2.

Kodiak print, s.r.o.

I O: 607 08 760 

Základní kapitál: 140 000,- 

Sídlo spole nosti: Náb

www.kodiak.cz 

Tato spole nost vznikla 27. kv tna 1994 a jejím p edm tem podnikání je vydavatel-

sko - nakladatelská innost periodického a neperiodického tisku, zprost edkovatelská 

innost, sítotisk, gumotisk, galvanoplastika, stereotypie, ofsetový tisk. 

3.

Joker, spol. s.r.o. 

I O: 454 76 365 

Základní kapitál: 100 000,- 

Sídlo spole nosti: Masarykovo nám stí 35, 686 01 Uherské Hradišt

www.joker-uh.cz 

Spole nost s ru ením omezeným vznikla 15. dubna 1992 a jejím p edm tem podni-

kání je automatizované zpracování dat, obchodní innost, knihtisk, polygrafická výroba, 

innost reklamní agentury a zajiš ování reklamy. 
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4.2.9 Porovnání jednotlivých finan ních ukazatel

Pro zjišt ní a porovnání jednotlivých ukazatel  finan etní 

výkazy konkurent všechny kon-

kurenty s analyzovanou spole  a ztrát 

za rok 2011. U spole nosti Agentura NP byly tyto výkazy získány jako interní informa-

ce. Pro výpo ení, z toho d

analyzovaná spole nost je ve ejnou obchodní spole ník 

zvláš n  zjistit hodnotu istého zisku. Podle R kové 

ení. 

Ze zjišt ných hodnot rentability je vid ny u spo-

le sobil 

záporný výsledek hospoda ení. Spole nosti Hart press a Kodiak print se nachází pod 

pr m rnou hodnotou a nedosahují vysoké výkonnosti. Zname n

pole

pr m rné hodnoty, které jsou zp sobeny malou hodnotou celkových aktiv, vlastního 

i provoznímu výsledku hospoda ení. Lze tedy podle t chto ukazatel

nost Agentura NP je konkurenceschopnou. Pro lepší znázorn ní jsou 

všechny hodnoty uvedeny v grafu 4. 13. 

Graf 4. 13 Ukazatelé rentability (výpo et dle vzorc . 2.1, 2.2, 2.3) viz p íloha .2 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních informací a portálu www.justice.cz
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iv vykazuje u všech spole ností 

velmi dobrý výsledek. U všech spole ností dosahují ukazatelé doporu ených hodnot. 

Nejlépe pak u sledovaného roku 2011 obstála spole

obratu aktiv dosáhla 2,34 a poko ila tak i spole nost Agentura NP. Nejh e na tom byla 

pak spole nost Joker. U obratu zásob nelze íci jakých hodnot by m ly spole nosti do-

tví výroby. Ze zjišt ných hodnot je vid tší obrat zásob 

prob hl ve spole nosti Agentura NP. Zde se zásoby to í velmi rychle a jsou pln

vány k tvorb  zisku. Konkurenti jsou na tom o poznání h e. Nejmén  své zásoby 

k tvorb nost Hart press. U doby obratu zásob jsou obdobné vý-

sledky. Nejkratší obrátka zásob trvá 3,5 dne u spole nosti Agentura NP. Nejdéle pak  

u spole il i výsledek ukazatele obratu zásob, kde prob hlo 

pouze 20 obrátek. U doby obratu pohledávek si analyzovaná spole nost nevede dob e, 

nejdéle eká na úhradu svých pohledávek, poskytuje svým odb ratel m nejdelší ob-

chodní úv r. Z hodnocených konkurent  je na tom nejlépe spole nost Hart press, které 

hradí odb ratelé jejich pohledávky nejd íve, a to za necelých 50 dní. U doby obratu zá-

vazk  si analyzovaná spole nost vede obdobn  jako u doby obratu pohledávek. Své 

závazky plní nejpozd ji v porovnání s konkurenty. U konkurent  Kodiak print a Joker 

je hodnota doby obratu závazk -

nosti é závaz-

íznivé hodnocení. M l by platit opak. Z hlediska ukazatel  obrato-

vosti si spole nost Agentura NP vedla velmi dob e oproti svým konkurent m, ale  

u ukazatel  doby obratu se tohle íct nedá. Velmi dlouho eká na úhradu svých pohle-

dávek a velmi pozd  plné své závazky.
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Graf 4. 14 Ukazatelé obratovosti (výpo et dle vzorc . 2.4, 2.5) viz p íloha .2 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních informací a portálu www.justice.cz 

Graf 4. 15 Ukazatelé doby obratu (výpo et dle vzorc . 2.6, 2.7, 2.8) viz p íloha .2 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních informací a portálu www.justice.cz

Z této analýzy je vid nost Agentura NP si z hlediska tohoto hodnocení 

vede nejh e. Svá aktiva financovala nejvíce z cizích zdroj  oproti svým konkurent m. 

e eno výše, nemusí tak vysoké hodnoty znamenat negativní vývoj. 

Nejlépe si v tomto hodnocení vedla spole nost Joker, která svá aktiva po izovala vý-

hradn  z vlastních zdroj cient samo-
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le nost Joker obstála v tomto hod-

nocení nejlépe.

et dle vzorc . 2.9, 2.10) viz p íloha .2 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních informací a portálu www.justice.cz

Podle výsledk  ukazatel  likvidity je z nost 

Joker a vzáp tí spole m rné. Lze 

azk m. Spole nost Hart press se ve 

všech ukazatelích pouze p eným hodnotám. Spole nost Agentura NP 

má podobné hodnocení, ale alespo uje doporu ené 

hodnoty. Je nutné nost Agentura NP v tomto hodnocení nedopadla p íliš 

dob e. Z hlediska analýzy likvidity nemá schopnost dostát svým závazk

být rozhodující pro banky p r.
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Graf 4. 17 Ukazatelé likvidity (výpo et dle vzorc . 2.11, 2.12, 2. 13) viz p íloha .2 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních informací a portálu www.justice.cz

tšina vy-

tvo ených hodnot na platy zam stnanc í upadající výkonnost u všech konku-

rent . Nejlépe na tom je analyzovaná spole nost Agentura NP. Produktivita práce 

z p idané hodnoty je nejvyšší u analyzované spole

ník vytvo í 955 K  p idané hodnoty.

Graf 4. 18 Ukazatel osobních náklad  k p idané hodnot  (výpo et dle vzorce . 2.14) viz p íloha .2 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních informací a portálu www.justice.cz 
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Graf 4. 19 Ukazatel produktivity práce z p idané hodnoty (výpo et dle vzorce . 2.15) viz p íloha .2 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních informací a portálu www.justice.cz

Po zjišt ní výsledk  hodnot index  u jednotlivých firem lze 

analýzy si vedla nejlépe spole nost Joker, která dosáhla vysoce nadpr m rných hodnot. 

U indexu IN05 byla nejlépe hodnocená spole nost Kodiak print. Výsledky spole nosti 

Hart press se nachází v tzv. šedé zón , tedy nelze íci, jestli spole nosti hrozí bankrot i 

nikoliv.

Graf 4. 20 Rychlý bankrotní a bonitní index (výpo et dle vzorc  2.16, 2.17) viz p íloha .2 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních informací a portálu www.justice.cz
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Pokud bychom provedli zhodnocení zjišt ných finan ních ukazatel , je nutno íci, 

nost v porovnání se svými konkurenty nedopadla p íliš dob e. 

Ukazatelé rentability sice vykazují nadpr m rné hodnoty, ale je to zp

hodnota celkových aktiv i dalších ukazatel  je nízká oproti provoznímu hospodá skému 

výsledku. Nejlepší hodnoty vykazuje spole nost u ukazatel  aktivity, kdy obrat aktiv  

a zásob je vysoce nadpr m rný. U doby obratu pohledávek a závazk  je to o poznání 

horší. Spole nost Agentura NP velmi dlouho eká na úhradu svých pohledávek, ale na 

druhou stranu dodavatelé ekají mnohem déle. U ukazatel

zovaná spole nost nejh ídila z cizích zdroj . Pomo-

cí ukazatel

v doporu ených hodnotách. Produktivita práce je nejvyšší u spole nosti Agentura NP, 

í 955 K  p idané hodnoty. Pomocí Altmanova 

indexu a indexu IN05 bylo zjišt nost není v horizontu dvou let 
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5 DOTAZNÍKOVÉ ŠET ENÍ 

opnosti, bylo p istoupeno 

k vytvo ení krátkého dotazníku, abychom zjistili názory zákazník  na spokojenost se 

ípad  jejich kvalitou. Dotazník byl sestaven do dvanácti otázek. V úvodu 

byl p edstaven ú el dotazníku, p ní dotaz-

 s uzav eným koncem, tedy respondenti si vybírají 

, z d vodu lepšího zpracování dotazník . Dotazníky byly p edávány 

osobn  zákazník m v sídle spole nosti Agentura NP a tento proces probíhal v m síci 

únoru. Bylo osloveno 57 zákazník , z toho 29 zákazník  bylo ochotno tento dotazník 

na pomocí kolá ového grafu. 

Graf 5. 1 Jste podnikatel, ob an?

Zdroj: vlastní zpracování

Tato otázka byla stanovena zám rn , z d ného zjišt

p nosti Agentura NP jsou podnikatelé. Z celkového po tu 

respondent  bylo pouze 15 % ob an . Ob ané p

tek, dokument , záv re ných prací, kopírování i tisk soukromého kalendá e. 
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Graf 5. 2 Jaký dojem na Vás ud lal první kontakt s naší firmou?

Zdroj: vlastní zpracování

li p

spole ností Agentura NP. 31 % zákazník  m lo velmi dobrý dojem a 59 % zákazník

m lo dobrý dojem. 10 % respondent  zhodnotilo první dojem jako špatný. Co zp sobilo 

toto špatné hodnocení, nelze ly uzav ené odpov di. 

Graf 5. 3 Jste pravidelným zákazníkem

Zdroj: vlastní zpracování

Na otázku zda jsou respondenti pravidelnými zákazníky, odpov d lo 76 % z nich, 

mi 24 % mohou pravd podobn  být i ob ané, kte í 

dnikatelé, kte

jednorázov . 
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Graf 5. 4 Navštívili jste naše webové stránky?

Zdroj: vlastní zpracování

Z výše uvedeného grafu je vid a 

webových stránkách jsou uvedeny všechny pot ebné informace, jako kontakty a nabíze-

sobeno 

nap ní nemají p ipojení na internet, nebo rad ji dávají p ednost osob-

nímu kontaktu. 

Zdroj: vlastní zpracování

Lze nost Agentura NP dopadla v celkovém hodnocení dob e. 

spole nosti Agentura NP velmi spokojeno i spíše spokojeno. 14 % zákazník  uvedlo, 

otazovaných velmi nespokojeno.

ami spole nosti Agentura NP?



62 

Graf 5. 6 Jak byste ohodnotil(a) práci a p ístup našich zam stnanc ?

Zdroj: vlastní zpracování

Všichni respondenti m íselné stupnice od 1 do 5 

a hodnotit jako ve škole. 14 % respondent  pak ohodnotilo práci a p ístup zam stnanc

na výbornou. Nejvíce zákazník  pak ohodnotilo práci a p ístup chvalitebn , jednalo se  

o 55% z celkových hodnotících. Nespokojených zákazník  bylo minimum a to ve výši 

it  pot ší celkový pracovní tým spole nosti Agentura NP.

Graf 5. 7 Jste spokojen(a) s kvalitou našich výrobk ?

Zdroj: vlastní zpracování

eni s kvalitou výrobk  a to z  

96 % z celkového po tu respondent . Tento p íznivý výsledek m soben hlav-

n nost Agentura NP vlastní velmi moderní a špi kové technologické za-

ízení a díky tomu jsou výsledkem velmi kvalitní výrobky. Pouze 4 % zákazník  byla 

s kvalitou nespokojena.
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Graf 5. 8 Jak nej ast ji provádíte objednávku?

Zdroj: vlastní zpracování

Jak je patrné z grafu 5.8 v tšina respondent  dává p ednost osobnímu kontaktu,  

a tedy rad ji p ijde osobn  do sídla spole nosti a zadá objednávku. Pouze 14 % všech 

dotazovaných provádí objednávku e-mailem. Po konzultaci s fakturantkou jsou to v tši-

nou zákazníci, kte í objednávají výrobek nap

tato reklamní agentura tiskla a má ji v archívu. 

Zdroj: vlastní zpracování

a p ístupem personálu nebo kvalitou výrobk
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Graf 5. 10 Byli jste spokojeni s cenou?

Zdroj: vlastní zpracování

tšina dotázaných byla s cenou spokojena. Ovšem 34 % zá-

kazník  s cenou spokojena nebyla. Op t nelze zjistit p esnou p í inu takového rozhod-

ené otázky. Cílem dotazníku bylo zjistit 

spokojenost zákazník  z obecn jšího hlediska.

Graf 5. 11 Jak byste ohodnotil(a) rychlost vy ízení objednávky?

Zdroj: vlastní zpracování

Respondenti m li op t hodnotit pomocí íselné stupnice od 1 do 5 a hodnotit jako 

ve škole. Známka 1 nejlepší, známka 5 nejhorší. Z hodnocení této otázky je vid

v tšina dotázaných ohodnotila rychlost vy

kový pr m r. Druhým nejv tším po tem hodnocení byla známka chvalitebný. Touto 

e pouze 7 % ozna ilo rychlost 

vy ízení objednávek za dostate nou. 
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Graf 5. 12 Doporu ili byste naši reklamní agenturu?

Zdroj: vlastní zpracování

níci reklamní agenturu NP 

doporu íznivý výsledek. Zbylých 17 % by analyzovanou spo-

le nost dále nedoporu ilo. 

5.1 Vyhodnocení dotazníkového šet ení 

Z provedeného dotazníku vzešly tyto skute nosti. P nos-

ti Agentura NP jsou podnikatelé, kte edevším 

pro své podnikání. Ale podle provedeného výzkumu jsou zákazníky i ob ané, kte í mo-

ely a to nap íklad tisk dokument , záv re ných 

prací, fotografií i tisk kalendá . Podle všech dotazovaných respondent

analyzovaná spole nost p sobí na své zákazníky velmi profesionáln

v tšina z nich ozna ila první kontakt s firmou za velmi dobrý. Tato skute

pozitivn  projevuje i na následující otázce, zda jsou dotazovaní pravidelnými zákazníky, 

kdy 76 % z dotázaných odpov d

se rádi vracejí. P tšina zákazník  však nenavštívila webové stránky spole nos-

ji dávají p ednost osobnímu kontaktu, nebo je odradila sku-

te nost na svých webových stránkách nemá ceník, i formulá  na kalku-

laci ceny. 

Velmi obstojn  však dotazovaní ohodnotili spokojenost s celkovými

kud se  85 % z celkových respon-

dent  Velmi spokojeni mohou být 

majitelé spole nosti z výsledk  otázky st-

nanc  je velmi kvalifikovaný a profesionální. Spokojenost s kvalitou tisku nasv d uje 
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skute nost Agentura NP vlastní velmi moderní technická za ízení zna -

ky Heildelberg, která se vyzna ují vysokou kvalitou tisku. 

V tšina zákazník  up ednost uje zadávání objednávek osobní cestou. Funkci p ijí-

mání objednávek má fakturantka, která má kancelá  hned u vstupu do objektu spole -

nosti. Objednávky se píší a vkládají do papírových obálek formátu A4, které jsou rozli-

šené modrou a zelenou barvou. Modrou barvou je ozna

objednávka, která se tiskne. Sou ástí této obálky m

jak má dokument vypadat i fotky ke skenování. Na obálce jsou uvedeny údaje o zá-

kazníkovi a dále zda p jde o barevný i ernobílý tisk a druh a velikost papíru. Zelenou 

barvou je ozna ezání papíru. Na obálce jsou 

uvedeny op t údaje o zákazníkovi a rozm

innosti jsou paradoxn  jiné reklamní agentury, které toto za ízení na ezání papíru ne-

mají. 

Pr m rného hodnocení dosáhla otázka s íslem 11, a to jak by zákazníci hodnotili 

rychlost vy ízení objednávky. Skoro polovina respondent  ozna ila rychlost známkou 

stnanci by m li dbát na v tší organizovanost  

a preferenci objednávek. Na záv

spole nost Agentura NP má velmi v rné a spokojené zákazníky, kte í se rádi vrací  

. 
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6 ZHODNOCENÍ A DOPORU ENÍ 

V této kapitole bude provedena SWOT analýza, kde budou popsány jednotlivé silné 

a slabé stránky, p ena matice modelové strategie. 

Na základ  výsledk  ze SWOT analýzy bude provedeno zhodnocení a navrhnuto 

dopru ení. 

6.1 SWOT analýza 

dý podnik má jiné silné  

sobí z podnikatelského prost edí rozli né p

tosti a hrozby. Vý et silných a slabých stránek, p

podniku jsou znázorn ny v tab. 6.1.

Tab. 6. 1 SWOT analýza

Zdroj: vlastní zpracování

Silné stránky

•  – firma Agentura NP, v.o.s. p

je bezmála 20 let. Je nepravd podobné, aby konkurenti krátce p sobící na trhu, 

mohli tuto spole nost ohrozit.
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• ízení – inovace a obnova technologického parku jsou 

velmi d i získání konkuren ní výhody. Analyzovaná spole

ovat a modernizovat svá technologická 

za ízení.

•  – nejv tším úsp chem a zárove  i reklamou je 

spokojený zákazník. Zam stnanci této spole

vst íc svým klient m a zárove

a jako výstup prodávat velmi kvalitní výrobky.

•  – sou ástí zam stnaneckého kolektivu jsou pracovníci, 

kte í jsou pravideln

• Spokojenost zákazník tšina oslove-

ných respondent le nosti.

•  – dobré jméno souvisí s dlouholetou tradicí na trhu. 

Slabé stránky

• ná komunikace – spole níci se svými zam stnanci málo komunikují  

a pak vznikají problémy p i ur ování preference objednávek.

•  – spole nost Agentura NP, v.o.s. se p

na podporu prodeje.  Jedinou v tší viditelnou reklamou je polepený autobus lo-

gem spole nosti, který jezdí po okrese Uherské Hradišt

•

a pop ípad  interaktivní formulá  na vytvo ení kalkulace.

• – podle výsledk  finan nost nedo-

m a pokud by spole r, mohly by se 

vyskytnout problémy.

• né prostory pro výrobu – spole nost vlastní rodinný domek, který byl 

uzp soben pro ú ely podnikání. Avšak prostory nejsou velké a v poslední dob

nastávají problémy, kam umístit nová technologická za ízení.



69 

• ízení objednávek – tato slabá stránka souvisí áste n  se špatnou ko-

munikací, zam stnanci nemají jasno v tom, která objednávka má p ednost a poté 

vznikají zbyte né prostoje.

P

• Rozší ení sortimentu – významnou p ení sortimen-

tu. Spole nost by mohla sv j sortiment rozší it o tisk knih s pevnou vazbou nebo 

o potisk tri ek i r zných p edm t .

• ízení – Agentura NP vlastní sice moderní technologická za í-

zení, ale na trhu jsou k dostání stále nová za ízení, která by mohla zp sobit zvý-

šený po et zakázek. Nejv tším problém je nedostatek finan ních prost edk .

•  – noví odb ný po et zakázek  

•  – mohou zp sobit v tší úsporu náklad  a vyšší kvalitu tisku  

• Zvyšování zákaznického servisu – m ení výrobku 

kone

Hrozby

• stající konkurence – je nutné neustále inovovat a modernizovat technolo-

gická za ízení, aby byla zaru ena vysoká kvalita tisku p i nízkých nákladech  

• Hospodá hla v roce 2008, její dozvuky stále ot ásají 

eskou ekonomikou a mohou zp

má výrazný vliv na analyzovanou spole

práv  podnikatelé a OSV .

• ejví-

ce vyhov t svým zákazník m, ale mohou se tím dostat do cenových válek  

a soupe it tak o své zákazníky.
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• tu zákazník na hospodá ská recese, m so-

bit pokles po tu zákazník  z d vodu úpadku i dokonce zániku podnikatel   

a OSV .

• ní situace – všechny ukazatele prokázaly klesající tendenci, 

tedy finan ní zdraví podniku se zhoršuje.

Syntéza výsledk  SWOT analýzy

ijmout správnou strategii je nutné jednotlivé silné, slabé stránky 

a p rovedeno na základ  p i azení 

bod  jednotlivým faktor  nejvyšší 

Bodové hodnocení podle významností jednotlivých faktor  je znázorn no 

v následující tabulce a bylo provedeno na základ

faktor  a konzultováno s majiteli spole nosti. (viz tab. 6.2)

Tab. 6. 2 SWOT matice

Zdroj: vlastní zpracování
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jší silnou stránkou analyzované spole nosti je 

dlouholetá tradice a spokojenost zákazník . Nejvíce body byla ohodnocena slabá strán-

ka v podob  nízké likvidity. Mezi nejlépe ohodnocené p í noví odb ratelé. 

Za nejv tu zákazník . 

Po se tení jednotlivých bod  lze vytvo it matici modelové strategie. (viz obr. 6.1) 

V této matici jsou na jedné ose postaveny v protikladu silné a slabé stránky a druhé ose 

jsou postaveny v protikladu p

Pro zjišt ní umíst ní podniku v dané matici se musí nejd íve ode íst hodnota sil-

zovaného podniku pak vznikne jako sou et dvou vektor .

Obr. 6.  1 SWOT matice modelových strategií 

Zdroj: vlastní zpracování

e spole nost Agentura NP by 

m tivn jší strategií. V analyzované fir-

m  p

nabízí podnikatelské prost edí.  
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6.2 Zhodnocení 

Cílem diplomové práce je zhodnocení konkurenceschopnosti vybraného podniku 

ké a finan ní analýzy. 

Ke zjišt ní p sobení vn jšího prost edí na spole

jšího prost edí se neustále zhoršuje. D vodem 

je p edevším neustálé zvyšování da nosti 

musí zvyšovat ceny svých výrobk

lentní a po ád se vzpamatovává z finan ní krize z roku 2008. D sledkem toho neustále 

nar stá státní dluh, který p tuace ve 

vn jším prost edí dobrá, pro analyzovanou spole nost Agentura NP to m inést 

velké p  z d j-

více zvýšit propagaci svých výrobk ast ji navšt vovat reklamní 

agentury. Jako druhá metoda analýzy vn jšího prost

ren ních sil, a to Porter v model p ti sil. Pomocí tohoto modelu byli ur eni významní 

konkurenti analyzované spole nosti, kte í se nachází v oblasti p sobení spole nosti 

Agentura NP. Jako hlavní konkurent byl ozna en podnik Joker. Co se tý e nových vstu-

pujících firem má spole sou malé. 

Hlavním problémem jsou po áte ní investice. Substituty nemají v tomto oboru podni-

kání velký význam, z d jšími pro-

dukty, ale výrobek nelze nahradit jiným. P

m st a mohou tla

V rámci finan ní analýzy pak byly vypo teny jednotliví ukazatelé. Pokud bychom 

dobí 2008-2012 lze 

íznivý výsledek. Mnohem lepší výsledek vy-

je velmi p íznivý vývoj. Nejv

vlastních výrobk . Nejvyšší hodnoty náklad  pak vykazují osobní náklady a výkonová 

spot eba. Pro posouzení konkurenceschopnosti byly významné hlavn  ukazatele renta-

ivity. Ukazatele rentability dosáhly vy-

soce nadpr m rných výsledk . Ukazatelé aktivity vykazují pr m rné hodnoty, krom
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doby obratu závazk . Spole nost hradí své závazky velmi pozd

výhodný obchodní úv r od svých dodavatel

zp sobit velký 

problém a mohlo by dojít i k likvidaci firmy. Ukazatele krátkodobé likvidity prokázaly 

špatné hodnoty, tedy spole nost nemá dostatek likvidních prost edk  na úhradu svých 

závazk . Na záv r lze tšina ukazatel

doucna zp esto pomocí Altmanova indexu a inde-

xu IN 05 bylo zjišt nosti nehrozí bankrot v horizontu dvou let. 

K hodnocení konkurenceschopnosti hlavních konkurent  k analyzované spole nosti 

byla provedena finan ní analýza jednotlivých ukazatel . Pro tento ú

finan ní výkazy za rok 2011. Jako hlavní konkurent, z provedené finan ní analýzy, m -

en op t podnik Joker. Ten sice podle ú etních výkaz  vykazuje ztrátu, ale jeho 

ostatní ukazatelé jsou nadpr m rné. 

Praktickou ást pak uzavírá dotazníkové šet ní spokojenosti 

zákazník  pop ípad  nedostatk , které jsou t eba odstranit. Dotazník m l celkem dva-

náct otázek a tyto otázky se p edevším zam

výrobk i cenou. Všech dvanáct otázek bylo konstruováno tak la 

uzav ené odpov di, respondenti m li tedy na výb r ze stanovených odpov dí. Z vyhod-

nocení dotazníkového šet nost Agentura NP poskytuje 

alitní. Jediné co by bylo t eba zlep-

šit je rychlost vy ízení objednávky. 

V rámci zhodnocení zjišt ných výsledk  byla provedena SWOT analýza, na zákla-

d ení, která uzavírají tuto diplomovou práci. 
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6.3 Doporu ení 

Po záv re ném zhodnocení výsledk  všech analýz p ichází na adu návrh doporu-

ení, která by m la firm  na trhu  

a i nadále být konkurenceschopná. Návrhy doporu ení p edevším vychází ze slabých 

stránek podniku ze SWOT analýzy. 

Rozší ení webových stránek

Jako první doporu

zkonstatováno p i dotazníkovém šet ení na webových stránkách spole nosti chybí ceník 

a rychlý formulá  na kalkulaci ceny. Bylo by tedy velmi vhodné, kdyby spole nost vy-

tvo ila ceník nap íklad ernobílého a barevného tisku na jeden kus stránky formátu A4. 

Dále by m la v novat svou pozornost k vytvo ení takového formulá e, který by na kon-

ítal cenu. Lze ho ozna it jako interaktivní online 

formulá et kus

revnost, lakování, laminování, falcování, bigování a kontakt na zákazníka. Pokud by byl 

 spole nosti p ed objednávku a po 

jejím p ijetí by byl zákazník kontaktován a byla by s ním domluvena sch zka o rozší e-

ní dalších informací. Pokud by spole nost Agentura NP realizovala toto doporu ení, lze 

p  rozší il o nové. Sou ástí pracovní-

ho týmu je osoba, která tyto webové stránky vytvá nost nep ed-

stavovalo náklady navíc.

Posílení propagace

no d íve, spole nost nev nuje p íliš mnoho financí na podporu 

prodeje a propagaci. Jediná výrazná reklama této spole nosti je na autobusu m stské 

hromadné dopravy, který je oblepen logem této spole nosti. Lze doporu it, aby spole -

nost umístila svoji reklamu na velkoplošnou televizi, která je umíst na na strategickém 

míst  p i vjezdu do Uherského Hradišt  a pokusit se domluvit nap íklad bártrový ob-

chod. Spole mní ú ely a dosud není 

nijak ozna en reklamou ani logem. Byla by to nejjednodušší a nejlevn jší forma propa-

gace.
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Zvýšení hodnot likvidity

V sou asné dob  je hodnota likvidity velmi neuspokojivá. Podnik nemá na úhradu 

svých závazk  a velmi asto erpá tzv. dodavatelský úv r. Je to sice nejlevn jší forma, 

jak získat prost edky, ale m nost dostat do velkých problém . Nejd íve by 

m li majitelé usilovat o to, aby se zkrátila doba obratu pohledávek, tedy aby odb ratelé 

platili své závazky d íve. Lze vytvo it systém na vymáhání pohledávek nebo si pro-

st ednictvím outcoursingu najmout spole nost, která vymáhání pohledávek obstará. 

bídnout svým zákazník m slevu 

pop ípad  bonusový program v p ípad  platby v hotovosti. Velkou pomocí p i neplacení 

pohledávek m nost, která od nás pohledávku odkoupí  

a zajistí v asnou úhradu. Provádí to za faktoringovou provizi, která se m

v rozmezí od 0,8 – 3 % z hodnoty pohledávky. Další zp sob, jak získat peníze od svých 

, je podat k soudu tzv. elektronický platební rozkaz. Je to nejjednodušší a nej-

levn jší zp ástky. Sta

veškeré podklady, nap íklad fakturu i dodací list.

Rozší ení výrobních prostor

Spole nost Agentura NP má své sídlo v rodinném dom , který je upraven pro pod-

nikatelské ú esto by se ješt  n jaké 

ešení zbývající ásti dvorku, kde byl p ed 

t emi lety vytvo en sklad papíru. Tímto zast ešením by se vy ešil problém s místem, ale 

také s p enášením papíru p es celou firmu v p ípad  špatného po así. Tiskárna a míst-

nost, kde se vše kompletuje, jsou sice od sebe pár metr , ale pokud prší nebo sn

sí se chodit na okolo p ešit problém s místem je 

pronájem nebytových prostor. Cena v této lokalit  se pohybuje kolem 550 K  za m2 za 

rok. Velkým problémem však z stávají finance. Majitelé spole nosti nemají na takovou 

p estavbu peníze a pronájem by mohl nést další náklady, nap íklad náklady za dopravu 

i nutné opravy. 

Komunikace

no ve SWOT analýze, ve spole

m íklad zp sobovat nespokojenost s rychlostí vy ízení objednávek, kdy zam st-

nanci nemají p esné instrukce, která objednávka má p ednost p ed jinou. Lze tedy dopo-
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ru terých bude jasn e eno, která 

objednávka má p ednost, která sp chá a která je d ení m ešit 

zmín né problémy, ale také spole nosti zajistit stále v tší spokojenost zákazník . 
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7 ZÁV R 

Sou nost na trhu. Je to doba, kdy 

itel m  

u nabídkou výrobk

tví, které je na trhu málo zastoupeno nebo hle-

dat skulinky na stávajících trzích. Proto je velmi d nosti neustále pro-

vád ly kroky, které jim dopom  a posilovaly 

svou konkuren ní pozici.  

Dnes stále více nabývají na významu aktiva nehmotná, kde nap íklad goodwill, pa-

tenty nebo receptury jsou mnohem významn jší a mají v

le posilovat a nalézat nové konku-

ren ní výhody. Usp

 reagovat na m edí. 

Cílem diplomové práce je zhodnotit konkurenceschopnost spole nosti Agentura NP 

a porovnat výsledky finan ní analýzy s jejími konkurenty. Na konci práce byla navrhnu-

ta doporu ení. Pokud n která z doporu ení zaujmou, je potom na vlastnících spole nos-

ti, zda se pokusí n které z nich realizovat.  

V praktické ásti práce byly aplikovány ur ité metody a analýzy na zjišt ní sou as-

né situace v podniku. Jako první byla provedena analýza PEST, díky které byly zjišt ny 

politické, ekonomické, sociokulturní a technické faktory, které mohou ovliv ovat pod-

nik z jeho vn jšího prost ní konkuren ní sil, a to 

Porter v model p ti sil. V této analýze byli rozebráni konkurenti v daném odv tví, 

b ratel  a dodavatel  a v poslední 

ad .  Další ást pak tvo ila finan

né zhodnotit finan ní situaci podniku. To samé pak bylo provedeno ješt  jednou, ale 

výsledky byly porovnány s konkurenty spole nosti. Podle zjišt ných výsledk  pak byli 

ur eni dva významní konkurenti. P edposlední kapitolou této práce pak bylo dotazníko-

vé šet ení, které zjiš ovalo spokojenost zákazník nosti Agentura NP, 

v.o.s. Z tohoto dotazníkového šet ují tuto spole -

v ru k této spole nosti. Výsledky tohoto pr -

zkumu jsou pro spole nost velmi p tšina dotázaných prokázala spoko-
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jenost. Na konec byla provedena SWOT analýza, díky které byly ur eny silné a slabé 

stránky. Mezi nejd jší silnou stránku lze za adit dlouholetou tradici a spokojenost 

zákazník vat nízkou likviditu. Vel-

kou p it v získání nových odb ratel  a nákupu nových moderních za í-

zení. Nejvíce pak m nost ohrozit finan ní krize a zhoršující se finan ní situa-

ce. Na základ  této SWOT analýzy pak byla vytvo ena doporu ení. 

Na záv r lze nost Agentura NP má šanci obstát v konkuren ním boji, 

y p

ní situaci podniku nap íklad pomocí navrhnutých dopo-

ru ení. 
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