
  

  



 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

KATEDRA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ 

 

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení konkurenceschopnosti rodinného podniku 

Evaluation of Competitiveness of a Family Business 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:     Lukáš Hájek 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Blanka Poczatková, Ph.D, MBA 

 

                                                     Ostrava 2015  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení: 

 Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vytvořil samostatně 

a všechny použité podklady a literaturu uvedl v seznamu literatury 

 

 

 

 

V Ostravě dne ……       Podpis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 Rád bych poděkoval paní Ing. Blance Poczatkové, Ph.D., MBA za odborné 

rady a vedení pří psaní bakalářské práce. Dále majitelům podniku Cyklo Šlachta, 

Radimu Šlachtovi a Marcele Šlachtové, za poskytnuté informace, pomoc a čas, který 

mi věnovali při zpracování práce. Velké díky za podporu při studiu patří samozřejmě 

mé rodině a přátelům Dominiku Chytilovi, Lukáši Řezaninovi, Michalu 

Dombrovskému a Jakubovi Hubálkovi. 



3 

 

Obsah 

1. Úvod ..................................................................................................................... 6 

2. Teoretická východiska konkurenceschopnosti podniku ........................................ 7 

2.1. Charakteristika podnikání .............................................................................. 7 

2.1.1. Podnikání ................................................................................................... 7 

2.1.2. Podnikatel .................................................................................................. 7 

2.1.3. Právní formy podnikání .............................................................................. 8 

2.2. Charakteristika rodinného podnikání ........................................................... 14 

2.2.1. Historie rodinného podnikání .................................................................... 14 

2.2.2. Definice rodinného podnikání ................................................................... 14 

2.2.3. Silné a slabé stránky rodinného podnikání ............................................... 15 

2.3. Konkurenceschopnost ................................................................................. 16 

2.3.1. Konkurence .............................................................................................. 16 

2.3.2. Konkurenceschopnost .............................................................................. 17 

2.3.3. Konkurenční výhoda................................................................................. 17 

2.3.4. Konkurenční strategie .............................................................................. 18 

2.3.4.1. Strategie založené na zdroji konkurenční výhody ................................. 18 

2.3.4.2. Strategie založené na zastávané pozici firmy na trhu ........................... 19 

2.3.4.3. Strategie založené na inovačních příležitostech ................................... 20 

2.3.5. Analýza konkurence ................................................................................. 21 

2.4. Metody hodnocení konkurenceschopnosti .................................................. 22 

2.4.1. Situační analýza ....................................................................................... 22 

2.4.2. PESTLE analýza ...................................................................................... 22 

2.4.3. Porterova analýza .................................................................................... 23 

2.4.4. SWOT analýza ......................................................................................... 25 

2.4.5. Finanční analýza ...................................................................................... 26 

3. Analýza podniku pomocí vybraných metod ........................................................ 28 



4 

 

3.1. Charakteristika firmy Cyklo Šlachta ............................................................. 28 

3.1.1. Základní informace ................................................................................... 28 

3.1.2. Vznik a vývoj firmy.................................................................................... 29 

3.1.3. Lidské zdroje a role ve firmě .................................................................... 30 

3.1.4. Předmět podnikání ................................................................................... 30 

3.2. Analýza pomocí vybraných metod ............................................................... 31 

3.2.1. PESTLE analýza ...................................................................................... 31 

3.2.1.1. Politické faktory ..................................................................................... 32 

3.2.1.2. Ekonomické faktory ............................................................................... 33 

3.2.1.3. Socio – kulturní faktory ......................................................................... 35 

3.2.1.4. Technologické faktory ........................................................................... 36 

3.2.1.5. Legislativní faktory ................................................................................ 36 

3.2.1.6. Ekologické faktory ................................................................................. 37 

3.2.2. Porterova analýza .................................................................................... 37 

3.2.2.1. Vyjednávací síla zákazníků ................................................................... 38 

3.2.2.2. Vyjednávací síla dodavatelů ................................................................. 38 

3.2.2.3. Hrozba vstupu nových konkurentů ........................................................ 39 

3.2.2.4. Hrozba substitutů .................................................................................. 39 

3.2.2.5. Vzájemná rivalita firem působících ve stejném oboru ........................... 40 

3.2.3. SWOT analýza ......................................................................................... 40 

3.2.3.1. Silné stránky ......................................................................................... 41 

3.2.3.2. Slabé stránky ........................................................................................ 41 

3.2.3.3. Příležitosti v okolí .................................................................................. 42 

3.2.3.4. Hrozby v okolí ....................................................................................... 42 

3.2.3.5. Bodové hodnocení SWOT analýzy a SWOT matice ............................. 43 

3.2.4. Finanční analýza ...................................................................................... 45 

3.2.4.1. Ukazatele likvidity ................................................................................. 45 



5 

 

3.2.4.2. Ukazatele řízení aktiv ............................................................................ 46 

3.2.4.3. Ukazatele zadluženosti ......................................................................... 47 

3.2.4.4. Ukazatele výnosnosti ............................................................................ 48 

4. Shrnutí a doporučení .......................................................................................... 49 

4.1. Zhodnocení situace ..................................................................................... 49 

4.2. Reklama a propagace ................................................................................. 49 

4.3. Nové internetové stránky ............................................................................. 50 

4.4. Snížení nákladů ........................................................................................... 51 

4.5. Rozšíření nabídky ........................................................................................ 51 

5. Závěr .................................................................................................................. 52 

Seznam použité literatury ......................................................................................... 54 

Seznam zkratek ........................................................................................................ 56 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce ....................................................... 58 

Seznam příloh .......................................................................................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 

 

1. Úvod 

 

 Konkurence je v dnešní době velmi často používaný pojem. Každý člověk se ve 

svém životě mnohokrát setká s konkurencí. Všichni znají ten vnitřní pocit, kdy se 

s někým porovnávají, snaží se být lepší a motivují se k dosažení svých cílů. 

V podnikatelském prostředí bychom tedy mohli popsat konkurenci jako proces a 

střetávaní jednotlivých ekonomických subjektů působících na trhu.  

 S konkurencí je také spojován pro nás velmi důležitý pojem, a to 

konkurenceschopnost. Jedná se o jakousi schopnost podniku působit na trhu, odolávat 

na něm jednotlivým nátlakům ostatních firem, získávat si přízeň zákazníků a 

dosahovat svých vytyčených cílů. Tyto cíle jsou často spojovány s vykazováním zisku, 

s dosahováním určitého podílu na trhu nebo např. s vytvářením dobrého jména firmy 

a maximalizací spokojenosti svých zákazníků.  

 Každý podnik by měl mít perfektně zmapované podnikatelské prostředí a 

konkurenční firmy působící na trhu ve stejném odvětví. Pokud podnik nesleduje 

konkurenci a nedává těmto hrozbám velký význam, často to pro něj může znamenat 

velké problémy do budoucna a často také zánik podniku. 

 Cílem této bakalářské práce je pomocí vybraných metod analyzovat a 

vyhodnotit konkurenceschopnost rodinného podniku Cyklo Šlachta, nacházející se 

v Ostravě – Vítkovicích. Tato firma se zabývá prodejem a odborným servisem jízdních 

kol, náhradních dílů a cyklistických doplňků. 

 Bakalářská práce je rozdělena celkově do tří částí. V první části jsou definovány 

a popsány teoretické poznatky, týkající se práce. Jsou zde vysvětleny základní 

ekonomické pojmy a metody hodnocení konkurenceschopnosti. Druhá část se 

zaměřuje na rodinný podnik Cyklo Šlachta. Obsahuje popis a informace o podniku a 

analýzu firmy pomocí metod, vymezených v první části bakalářské práce. Jedná se o 

PESTLE analýzu, Porterovu analýzu 5 konkurenčních sil, SWOT analýzu a finanční 

analýzu. V poslední části jsou všechny výsledky shrnuty a jsou zde navrhnuty 

doporučení, které by měly podniku pomoci ke zlepšení jeho konkurenčního postavení 

na trhu. 
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2. Teoretická východiska konkurenceschopnosti podniku 

 

 Tato bakalářská práce se bude zaměřovat na zhodnocení 

konkurenceschopnosti rodinného podniku, konkrétně firmy Cyklo Šlachta. Jedná se o 

malý podnik v Ostravě – Vítkovicích. V teoretické části budou rozebrány a popsány 

pojmy týkající se bakalářské práce, jako například rodinný podnik, 

konkurenceschopnost a jednotlivé metody, kterými budeme podnik analyzovat. 

 

2.1.  Charakteristika podnikání 

2.1.1. Podnikání 

Pojem podnikání má u nás mnoho podob a mnoho definic. Každý si pod tímto 

pojmem může představit něco jiného. Z historického hlediska tento výraz převzatý ze 

slova enterprise znamenal zprostředkovávat či sjednávat. S časem se podnikání 

měnilo, tento pojem se transformoval a znamenal spíše činnost, spojenou s realizací 

určitých projektů a převzetí rizika úspěchu či neúspěchu. Z právního hlediska bylo 

podnikání v minulosti definováno v Obchodním zákoníku. Nyní již je tento zákoník 

neplatný a definice podnikání jako taková zmizela. Z ekonomického hlediska je 

podnikání zapojení ekonomických zdrojů a aktivit za účelem zvýšení jejich původní 

hodnoty a vytvoření přidané hodnoty. Jedná se tedy o jakousi přeměnu ekonomických 

vstupů na ekonomické výstupy. Z psychologického hlediska jde zejména o vytváření 

motivace dosažení předem určených cílů a uspokojení svých potřeb. Ze 

sociologického hlediska je podnikání vytváření blahobytu pro všechny zainteresované 

osoby. Je to například vytvoření co největšího počtu pracovních míst nebo navyšování 

platů zaměstnanců podle věku (Veber, Srpová, 2012). 

 

2.1.2. Podnikatel 

 Stejně jako o pojmu podnikání musíme přemýšlet i o pojmu podnikatel. 

Z každého hlediska máme na osobu podnikatele odlišný názor či definici. Dle Vebera 

a Srpové se jedná o: 
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 osobu realizující podnikatelské aktivity s rizikem rozšíření nebo ztráty 

vlastního kapitálu, 

 osobu schopnou rozpoznat příležitosti, mobilizovat a využívat zdroje a 

prostředky k dosažení předem stanovených cílů a ochotnou tomu 

podstoupit odpovídající riziko, 

 iniciátora a nositele podnikání – investuje své prostředky, čas, úsilí a 

jméno, přebírá odpovědnost a nese riziko s cílem dosáhnout svého 

finančního a osobního uspokojení. (Veber, Srpová, 2012) 

 Dle občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., § 420, je podnikatelem ten, 

kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za 

účelem dosažení zisku. 

 Pokud se tato definice detailně rozdělí, vznikne několik hlavních bodů: 

 samostatná činnost – osoba, která tuto činnost provozuje je za ni 

zodpovědná, stanovuje si místo a dobu podnikání podle sebe, sama 

tuto činnost financuje a rozhoduje o rozdělení zisku, 

 vlastní účet a odpovědnost – podnikatel musí provádět činnost 

podnikání na své jméno nebo pod názvem své firmy a nést riziko 

spojené s podnikáním. Není možné tedy podnikat na účet někoho 

cizího, 

 soustavná činnost – nejedná se o činnost náhodnou či příležitostnou, 

ale o nepřetržitou a většinou dlouhodobou, 

 dosažení zisku – dosažení zisku je hlavním cílem každého podniku. 

Mezi další významné cíle podnikání patří snaha o růst tržní hodnoty 

podniku, růst prodeje, budování jeho značky nebo snižování nákladů. 

  

2.1.3. Právní formy podnikání 

 Při zahájení podnikatelské činnost se naskýtá pro budoucího podnikatele 

podstatná otázka, a to jakou právní formu podnikání zvolit. Tato volba je pro 
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podnikatele velmi důležitá, neboť se jedná o dlouhodobě působící rozhodnutí, které 

má vliv na celé podnikání.  

 Forem podnikání je mnoho a jsou mezi nimi velké rozdíly. I když se v budoucnu 

dá forma podnikání přeměnit na jinou, vznikají podnikateli zbytečné problémy, 

komplikace a náklady. Pro správný výběr formy podnikání existuje několik hlavních 

kritérií: 

 způsob a rozsah ručení, 

 oprávnění k řízení, 

 počet zakladatelů, 

 nároky na počáteční kapitál, 

 administrativní a finanční náročnost při založení podniku, 

 účast na zisku (ztrátě), 

 přístup k cizím zdrojům, 

 daňové zatížení, 

 povinnost zveřejňování. (Synek, Kislingerová, 2011) 

  V této fázi zakládání podnikání by tedy měl mít potencionální podnikatel jasno, 

jak by mělo jeho podnikání vypadat a co přesně bude dělat. Pro jednotlivé činnosti 

musí podnikatel získat živnostenské nebo jiné oprávnění. Měl by být rozhodnutý, jestli 

začít podnikat jako fyzická osoba nebo právnická osoba. Pokud se rozhodne pro volbu 

stát se právnickou osobou, musí zvážit, jestli založit osobní nebo kapitálovou 

společnost. (Srpová, 2010) 

 Podnikání fyzických osob 

 Podnikání fyzických osob, často označováno také jako podnikání jednotlivce, je 

specifické zejména tím, že je prováděno pouze jednou osobou. Je určeno k podnikání 

v menším rozsahu a hlavní výhodou je, že k založení stačí i menší počáteční kapitál. 

Hlavními nevýhodami jsou neomezené ručení za dluhy podniku a omezená životnost 

společnosti spojená s životem samotného podnikatele.  

 Fyzická osoba, která takto podniká na svoje jméno, svoji zodpovědnost a riziko 

a dosahuje příjmů z podnikání nebo jiné podnikatelské činnosti, je označována jako 
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osoba samostatně výdělečně činná – OSVČ. Tato osoba provozuje svou činnost na 

základě živnosti. Aby mohla osoba získat živnostenské oprávnění, musí na základě 

živnostenského zákona splňovat určité podmínky: 

 starší 18 let, 

 způsobilý k právním úkonům, 

 bezúhonný, 

 odborně způsobilý činnost vykonávat. (Synek, Kislingerová, 2010) 

 Z hlediska odborné způsobilosti se živnostenské oprávnění dle živnostenského 

zákona dělí na ohlašovací živnosti a koncesované živnosti. 

 Ohlašovací živnost je charakteristická tím, že oprávnění provozovat činnost 

vzniká jen na základě ohlášení. Tato živnost se dále dělí na:  

 živnosti řemeslné – př. zámečnictví, zednictví, truhlářství 

 živnosti vázáné – př. výroba, oprava a montáž plynových zařízení 

 živnosti volné – př. obchod, služby, které nepatří do výše zmiňovaných 

 Koncesovaná živnost je charakteristická tím, že podnikatel musí požádat 

správní orgán, živnostenský úřad, o tzv. koncesi, což je povolení, bez kterého 

podnikatel nesmí vykonávat požadovanou činnost. Pří udělování koncese je 

vyžadováno, aby fyzická osoba měla požadované vzdělání, popřípadě speciální kurzy 

v téže oboru. Těmito živnostmi jsou například vývoj, výroba a opravy zbraní a střeliv, 

taxislužba, pohřební služba nebo služby soukromých detektivů. (Synek, Kislingerová, 

2010) 

 Podnikání právnických osob  

 Druhý hlavní typ podnikání je podnikání právnických osob, a to ve formě 

obchodních společností. Hlavním rozdílem mezi podnikáním fyzických a právnických 

osob je ten, že obchodní společnosti jsou založeny za účelem podnikání více osob 

nebo ve větším rozsahu. Ani u tohoto druhu podnikání není vždy nutný základní kapitál, 

společníci ručí za závazky firmy a společně se všichni podílejí na řízení podniku. 

Právní normy podnikání právnických osob jsou zakotveny v Zákoně o obchodních 

korporacích, zákon č. 90/2012 Sb., jako obchodní korporace. Založení a zahájení 

podnikání právnických osob probíhá na rozdíl od fyzických osob ve dvou krocích: 
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1. založení obchodní korporace – sepsání společenské smlouvy mezi 

společníky, 

2. vznik obchodní korporace – zápis do obchodního rejstříku. (Srpová, 2010) 

 Právnická osoba vzniká až dnem, kdy je zapsána do obchodního rejstříku. 

K tomuto založení musí společníci firmy sepsat společenskou smlouvu (stanovy), kde 

jsou určeny základní práva a povinnosti společníků. Po sepsání této smlouvy se musí 

do 90 dnů zaslat návrh na zápis do obchodního rejstříku.  Obchodní rejstřík je veden 

u krajského soudu. Podnikatel je povinný podat návrh ke krajskému soudu, kde se 

nachází sídlo firmy. Pokud firma nemá sídlo, příslušným orgánem je krajský soud 

v místě bydliště jednoho ze společníků.  

 Obchodní korporace se dále dělí do tří skupin:  

 osobní společnosti, 

 kapitálové společnosti, 

 družstva. 

 Osobní společnosti  

 Osobní společnosti jsou charakteristické zejména tím, že majiteli tohoto podniku 

jsou minimálně dvě osoby, které společně řídí a neomezeně ručí za závazky celé 

společnosti. Výhody, ale i nevýhody jsou podobné jako u podnikání fyzických osob – 

společníci nemusí do firmy vkládat žádný počáteční kapitál a ručí za podnikání celým 

svým majetkem společně a nerozdílně. Osobní obchodní společnosti se v České 

republice dále dělí: 

 veřejná obchodní společnost – veř. obch. spol. nebo v.o.s., 

 komanditní společnost – kom. spol. nebo k.s. 

 Veřejná obchodní společnost je u nás typickou osobní společností, kde 

minimálně dva společníci mají stejná práva, na vedení společnosti se podílí stejnou 

mírou a jejich vklady do podnikání se stávají majetkem celé společnosti. Všichni 

podnikatelé podnikají pod jedním názvem, který musí obsahovat „Veřejná obchodní 

společnost“, či ve zkratce veř. obch. spol. nebo v.o.s.. Veřejná obchodní společnost 

musí být zapsána v obchodním rejstříku firem.  
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 Další formou je komanditní společnost. Stejně jako u Veřejné obchodní 

společnosti musí být zakladateli minimálně dva podnikatelé, kteří budou společně 

podnikat pod jedním jménem. Rozdílem u komanditní společnosti je, že si nejsou 

všichni úměrně rovni. V této společnosti rozdělujeme společníky na komplementáře a 

komanditisty. Komplementáři ručí celým svým majetkem a fungují jako společníci u 

veřejné obchodní společnosti. Jejich hlavní náplní je tedy řízení podniku. Komanditisté 

fungují pouze jako dozorčí a ručí pouze do výše svého počátečního vkladu, který je 

v České republice minimálně 5 000 Kč. (Srpová, 2010) 

 Kapitálové společnosti 

 Kapitálové společnosti jsou charakteristické zejména tím, že všichni společníci 

neručí celým svým majetkem, jako u osobních společností, ale pouze do výše svého 

počátečního vkladu. Celým svým majetkem ručí pouze společnost. Výhodou 

kapitálových společností je tedy ručení a dále účast na rozhodování ve vedení firmy, 

která nemusí být vždy osobní. Nevýhodou může být velikost základního kapitálu, který 

je nutný k založení této formy podnikání. Formy kapitálových společností existují dvě: 

 společnost s ručením omezeným – spol. s r.o. nebo s.r.o., 

 akciová společnost – akc. spol. nebo a.s.. 

 Společnost s ručením omezeným je jednou z oblíbených forem podnikání 

právnických osob. K založení tohoto typu podnikání stačí jedna osoba, a to jak fyzická, 

tak právnická. Společníci ručí za závazky jen pouze svým vloženým vkladem, který 

musí být zapsán v obchodním rejstříku. Od roku 2014 se změnila výše počátečního 

vkladu, a to z 200 000 Kč na 1 Kč. Hlavním a nejvyšším orgánem společnosti je valná 

hromada, která se skládá ze všech společníků firmy. Statutárním orgánem pak je 

jednatel či více jednatelů dle společenské smlouvy. 

 I u druhé formy kapitálových společností – akciových společností stačí 

k založení pouze jedna osoba. U této společnosti se základní kapitál rozdělí na určitý 

počet akcií a podle nich se pak i odvíjí celková výše vloženého kapitálu. U velikosti 

vloženého kapitálu záleží, jestli společnost nabízí své akcie veřejně či ne. U veřejné 

nabídky akcií činí počáteční kapitál minimálně 20 milionů Kč, u neveřejné jsou to 

minimálně 2 miliony Kč. Hlavní výhodou těchto společností vzhledem k obchodování 

s akciemi je přesun vlastnictví. Nevýhodou jsou pak administrativní záležitosti se 
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založením firmy a dvojí zdaňování – příjem ze zisku a zdanění dividend akcionářů. 

(Srpová, 2010) 

 Družstva 

 Družstva jsou zcela odlišná od předchozích forem podnikání, a to z toho 

důvodu, že většinou jejich primárním cílem není podnikání a dosahování co největších 

zisků, ale zajistit co největší přínos pro všechny zúčastněné osoby.  

 Dle zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je družstvo společenstvím 

neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání nebo zajišťování 

hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů. Družstva jsou v České 

republice jako obchodní společnost méně častá. Založit družstvo může nejméně 5 

fyzických osob, anebo 2 právnické osoby. Celým svým majetkem ručí za závazky 

pouze družstvo, nikoliv pak jeho členové. Základní kapitál tento druh společnosti mít 

nemusí a základní jmění jsou vklady členů. Hlavním orgánem družstva je členská 

schůze. (Synek, Kislingerová, 2010) 

Obrázek 2.1: Zjednodušený přehled právních forem podnikání 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Zákona o obchodních korporacích  
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2.2. Charakteristika rodinného podnikání 

2.2.1.  Historie rodinného podnikání 

 Rodinný podnik je zcela jistě nejstarší formou podnikání. Pokud nahlédneme do 

historie, můžeme vidět několik rodinných firem, které přežily mnoho generací a velice 

úspěšně fungují až do teď. Tou nejstarší firmou je japonská firma Kongo – Gumi, jejichž 

vznik je datován přibližně na konec šestého století. Také v Evropě existuje několik 

rodinných podniků, které mají velmi dlouhou historii. Jedná se zejména o firmy v Itálii 

a Francii, jejíž podnikatelskou činností je výroba a prodej vín.  

 V České republice rodinné podniky nemají až tak dlouhou historii, je to dáno 

zejména politickou situací, kdy soukromé podnikání za komunistického režimu nebylo 

podporováno. Rozvoj přišel až po pádu režimu po sametové revoluci v roce 1989. Nyní 

čísla rodinných podniků každým rokem rostou. Odhaduje se, že až 30% českých 

podniků je založeno jako rodinná firma a dále porostou. (Koráb, Hanzelková, 

Mihalisko, 2008)  

 

2.2.2.  Definice rodinného podnikání  

 V České republice neexistuje žádná přesná definice rodinného podnikání. 

V literatuře lze nalézt mnoho rozdílných definic od různých autorů. Podle Korába, 

Hanzelkové a Mihaliska (2008) existují tři sféry a tři definice rodinného podnikání:  

 široká definice: Rodina nemusí držet většinový podíl v podniku, musí 

mít však hlavní vliv na chod podniku a cílem musí být pohlídat podnik, 

aby byl v chodu a v zůstal v rodině, 

 středně široká definice: Rodina musí držet většinový podíl akcií ve 

svých rukou a mít tak celé řízení nad podnikem, 

 úzká definice: Rodina vlastní celý podnik a do chodu se zapojuje více 

rodinných generací. V podniku má hlavní postavení více než jeden člen 

rodiny. 

 Jak už bylo výše zmíněno, tohle je jen jedna definice z mnoha různých. Tato se 

však snaží nalézt a podchytit hlavní body a hlavní myšlenky rodinného podnikání jako 

celku. Dle Heskové a Vojtka (2008) na celém světě je až 80% podniků, které jsou 
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zakládány a vedeny rodinou, proto také většina států má svoji vlastní definici rodinného 

podnikání. Níže uvedená jsou specifika z Rakouska, Německa a Švýcarska.  

Rakouská definice: „Osoby majetkově zainteresované na daném podniku musí být 

členy jedné rodiny. Jednotliví členové rodiny nebo celá rodina musí být v takové pozici, 

že daný podnik ovládají. Management rodinného podniku se rekrutuje z členů rodiny, 

kteří musí mít pevnou vůli řídit daný podnik tak, aby sloužil dané rodině k zajištění 

živobytí.“ (Koráb, Hanzelková, Mihalisko, str. 22, 2008) 

Německá definice: „Alespoň dvě fyzické osoby se přímo podílí na řízení tohoto 

podniku a tyto osoby dohromady nebo jejich rodiny vlastní minimálně 50% podíl na 

dotyčném podniku.“ (Koráb, Hanzelková, Mihalisko, str. 22, 2008) 

Švýcarská definice: „Rodinný podnik je takový podnik, na který vyvíjí rozhodující a 

určující vliv rodina. O rozhodujícím vlivu rodiny se dá hovořit tehdy, pokud rodina zcela 

dominuje v jednom z určujících faktorů, kterými jsou vlastní kapitál nebo členství ve 

statutárním orgánu, nebo pokud je menší vliv jednoho faktoru vyrovnán odpovídajícím 

vlivem faktoru druhého. Nutnou podmínkou je ovšem podíl rodiny na vlastním 

kapitálu.“ (Koráb, Hanzelková, Mihalisko, str. 22, 2008)  

 

2.2.3. Silné a slabé stránky rodinného podnikání 

 Rodinné podnikání je specifický typ podnikání. Každý člověk, každá osoba a 

každý člen rodiny může zcela rozdílně fungovat v soukromí se svojí rodinou a 

v podniku. Z tohoto důvodu nelze přímo určit, jaké jsou silné a slabé stránky rodinného 

podnikání, jakákoliv výhoda pro jednoho může být pro druhého největší hrozba.  

 Níže jsou uvedeny silné a slabé stránky dle KORÁBA, HANZELKOVÉ a 

MIHALISKA (2008), které mohou podniku pomoci ke zvýšení konkurenceschopnosti či 

dosažení jakéhokoliv cíle podniku, nebo naopak zničit nejen podnik, ale také celou 

rodinu. 

 Silné stránky: 

 loajalita, 

 angažovanost, 

 pracovitost, 
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 produktivita, 

 snaha o dosažení společného výsledku, 

 dlouhodobý záměr, 

 zodpovědné chování, 

 stabilní kultura, 

 flexibilita, 

 důvěryhodnost. 

 Slabé stránky: 

 veřejné mínění, 

 postoj investorů, 

 vztah otec – syn, 

 sourozenecká rivalita, 

 slabší komunikace, 

 závist, 

 žárlivost. (Koráb, Hanzelková, Mihalisko, 2008) 

 

2.3. Konkurenceschopnost 

 V následujících kapitolách budou stručně charakterizovány a objasněny 

základní pojmy týkající se konkurenceschopnosti. Napřed bude definována 

konkurence a konkurenceschopnost. Další část kapitoly bude věnována objasnění 

pojmu konkurenční výhoda a nakonec budou stručně popsány jednotlivé konkurenční 

strategie podniků a analýza konkurence. 

 

2.3.1. Konkurence 

 Ač je slovo konkurence v literatuře i v běžném životě často používáno, je velmi 

obtížné jej konkrétně definovat. Obecně ovšem odborná literatura konkurenci 
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charakterizuje jako jakýsi vztah jednotlivých subjektů vyvolaný potřebou omezeného 

zdroje. Jedná se tedy o soutěž většinou ekonomických subjektů.  

 Poměrně srozumitelná je rovněž definice konkurence z mikroekonomického 

hlediska od Jurečky (2008, s. 133): "Konkurencí rozumíme proces střetávání 

protikladných zájmů ekonomických subjektů vystupujících na trhu." 

 Konkurenci lze dělit z mnoha hledisek. Dle Jakubíkové (2008) se typologie 

konkurence provádí podle: členění teritoriálního hlediska na globální, alianční, 

národní, meziodvětvovou, odvětvovou a komoditní. Dále dle členění konkurence z 

hlediska nahraditelnosti produktu v konkurenčním prostředí na konkurenci 

značek, konkurenci odvětvovou, konkurenci formy a konkurenci rodu. Dále jí lze 

rozdělit z hlediska počtu výrobců na monopol, oligopol, monopolistickou konkurenci 

a dokonalou konkurenci. 

 

2.3.2. Konkurenceschopnost 

 Z definice konkurence vychází, že pojem konkurenceschopnost představuje 

jakousi schopnost podniku působit na konkurenčním trhu a na něm odolávat tlaku 

ostatních firem, případně tlak na ostatní podniky vytvářet. Bartes (2011, s. 102) tvrdí: 

"Do této problematiky patří vlastní schopnost firmy ovládnout a osvojit si všechny 

potřebné strategie konkurenčního střetu."  

 Konkurenceschopnost podniku je možno měřit pomoci mnoha analýz. K těm 

nejvýznamnějším patří Porterova analýza, SWOT analýza, finanční analýza atd. 

Těmto analýzám budou věnovány další kapitoly. 

 

2.3.3. Konkurenční výhoda 

 "Máte-li skutečnou konkurenční výhodu, znamená to, že ve srovnání se soupeři 

dosahujete nižších nákladů, účtujete si vyšší ceny, popř. děláte obojí." (Magretta, 

2012, s. 67)  

 Kotler (2007, s. 490) tvrdí, že konkurenční výhoda je: "Výhoda oproti 

konkurenci, získaná nabídkou vyšší hodnoty pro spotřebitele, buď prostřednictvím 

nižších cen, nebo většího užitku, který odůvodní vyšší ceny." 
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 Hanzelková, Keřkovský, Odehnalová a Vykypěl (2006, s. 7) jí charakterizují 

jako: "Jádro výkonnosti podniku na trzích, kde existuje konkurence. Konkurenční 

výhoda vyrůstá v podstatě z hodnoty, kterou je podnik schopen vytvořit pro své 

zákazníky. Může mít podobu nižších cen, než mají konkurenti za rovnocenné výrobky, 

nebo poskytnutí zvláštních výhod, které více než vynahradí vyšší cenu." 

 Výše uvedené definice jsou výstižné. V podstatě se jedná o jakousi nadhodnotu, 

kterou může firma nabídnout spotřebiteli a tím se odlišit od firem, které nabízejí stejný 

nebo podobný produkt, ovšem bez zmíněné nadhodnoty.  

 Klíčem k udržení, či získání nových zákazníků je tedy schopnost porozumět 

potřebám spotřebitelů lépe než konkurence a nabídnout jim vyšší hodnotu. Čím lépe 

dokáže firma prezentovat svou vyšší hodnotu, tím bude mít vyšší konkurenční výhodu 

(Kotler, 2007). 

 

2.3.4. Konkurenční strategie 

 "Konkurenční strategii je možno chápat jako sled činností a přístupů, který má 

při správné realizaci dané firmě zabezpečit větší pravděpodobnost úspěchu v 

dosažení vytýčených cílů v daném marketingovém prostředí a daném okamžiku." 

(Bartes, 2011, s. 102)  

 Literatura nabízí obrovské množství nejrůznějších konkurenčních strategií. 

Neexistuje žádná nejlepší strategie. Společnosti jí musí volit s přihlédnutím k vlastním 

zdrojům a cílům a rovněž směrem k velikosti a množství konkurentů. Správně zvolená 

konkurenční strategie by měla z dlouhodobého hlediska vést k získání konkurenční 

výhody. Konkurenční strategie je možno dělit z mnoha hledisek. Patří sem např. 

strategie založené na zdroji konkurenční výhody, strategie založené na zastávané 

pozici firmy na trhu, strategie založené na inovačních příležitostech a mnoho dalších. 

V dalších kapitolách bude ovšem pracováno s rozdělením dle zmíněných hledisek. 

 

2.3.4.1. Strategie založené na zdroji konkurenční výhody 

 Dvořáček a Slunčík (2012) rozeznávají tři základní konkurenční strategie 

založené na zdroji konkurenční výhody. Jsou jimi strategie nízkých nákladů, strategie 

diferenciace a tzv. fokální neboli ohnisková strategie.  
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 Strategie nízkých nákladů 

 Strategie, jíž principem je přednostní sledování a snižování nákladů. Může se 

jednat např. o využívání méně nákladných surovin, úspory z rozsahu, časté kontroly 

nákladů, dohled nad pracovní silou apod. Tato strategie má ovšem i své nedostatky. 

Nejvýznamnější je asi zaměření na náklady společnosti, nikoliv na produkt či inovaci 

produktu. 

 Strategie diferenciace (odlišnosti) 

 Strategie je založena na unikátnosti výrobku a efektivním výzkumu a inovací 

produktu, využívání kvalifikovaných pracovníků, kreativním vývoji a kvalitě produktů. 

Oproti strategii minimálních nákladů je zde na prvním místě produkt společnosti. 

Základním principem je vytváření odlišného produktu od konkurence. Nevýhodou tedy 

může být imitování od konkurentů nebo odmítání produktu ze strany kupujících. 

 Fokální (ohniskové) strategie 

 Záměrem podniků volících fokální strategií je orientace na jeden specifický tržní 

segment. I zde se podniky mohou zaměřovat přednostně buď na náklady, nebo 

produkt. Zde je důležité znát dostatečně dobře konkrétní segment. 

 

2.3.4.2. Strategie založené na zastávané pozici firmy na trhu 

 Kotler (2007) rozeznává čtyři základní konkurenční strategie: strategie tržního 

lídra, strategie vyzyvatele, strategie následovatele a strategie mikrosegmentáře. 

 Strategie tržního lídra 

 Jedná se o firmy, které ovládají vždy největší tržní podíl. Ostatní firmy je 

většinou následují při cenových změnách, distribučním pokrytí, nových produktech 

apod. Tržní lídr musí o svou pozici neustále bojovat a odolávat náporu konkurentů. 

Svou pozici může bránit např. vytvářením aliancí či fúzí. 

 Strategie vyzyvatele 

 Vyzyvateli jsou firmy, které jsou poměrně velké a mohou volit ze dvou různých 

strategií. Buď se mohou aktivně snažit sesadit tržního lídra, nebo mohou 

spolupracovat a snažit se o udržení současného stavu. 
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 Strategie následovatele 

 Strategie, kterou volí menší podniky. Tyto firmy nevynakládají své zdroje do 

inovací a vývoje nových produktů a proto jsou schopny vyprodukovat nižší náklady. 

Podniky v podstatě čekají na to, s čím přijde lídr. Pro tyto podniky je ovšem důležitá 

snaha o udržení svých stávajících zákazníků pomocí jiných konkurenčních výhod, jako 

jsou např. služby navíc, umístění podniku apod.  

 Strategie mikrosegmentáře 

 Někdy označována jako výklenková strategie. Tyto společnosti se nesoustředí 

na celkové trhy nýbrž na jednotlivé segmenty trhu. Jedná se zejména o menší firmy s 

omezenými zdroji. Podniky těží ze znalostí daného segmentu, jsou schopny jim 

uzpůsobit svůj produkt s vyšší marží a pomoci toho získat vysoké zisky.  

 Dle pozice, kterou firma na trhu zastává, rozděluje konkurenční strategie také 

poradenská firma Artur D. Little. Zde je rozeznáváno šest základních pozic na trhu, z 

nichž vycházejí konkurenční strategie: 

 dominantní pozice - firma má chování konkurentů pod kontrolou, 

 silná pozice - podnik v této pozici nemusí brát ohled na své konkurenty,  

 výhodná pozice - společnost je schopna na trhu uplatňovat své silné 

stránky a těžit z nich, 

 udržitelná pozice - firma drží stávající pozici, ekonomický růst firmy se 

jeví nepravděpodobný, 

 slabá pozice - společnost není zisková, ale má potenciál k nutnému 

zlepšení, 

 neudržitelná pozice - subjekty, které většinou brzy opouštějí trh. 

 

2.3.4.3. Strategie založené na inovačních příležitostech 

 Tento Druckerův pohled na strategie vychází z inovačních schopností podniku. 

Vzhledem k tomu, že těchto strategií je mnoho, budou zde charakterizovány pouze 

vybrané konkurenční strategie. Mezi ty nejzákladnější patří strategie "Být nejprvnější 

a nejmaximálnější" a strategie "Změn hodnot a charakteristik". 
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 Strategie "Být nejprvnější a nejmaximálnější" - podnikatel usiluje od začátku 

působení o ovládnutí, či vybudování dominantní pozice na trhu. Je to nejrizikovější 

strategie, jelikož vyžaduje velké náklady s nejistým výsledkem.  

 Strategie "Změn hodnot a charakteristik" - jedná se o zavádění nových 

strategií v nejdůležitějších oblastech podnikání. Vychází ze zamyšlení nad skutečnými 

potřebami zákazníka a střízlivým pohledem na vlastní podnik. Může to být např. 

vytváření užitné hodnoty pro zákazníka (zamyšlení, co skutečně pro zákazníka 

představuje službu), strategii cenové politiky (jedná se o úpravu platební politiky tak, 

aby co nejvíce vyhovovala zákazníkovi) nebo také strategii poskytování skutečné 

hodnoty zákazníkovi (jedná se o vybudování toho, co zákazník skutečně považuje za 

hodnotu a nikoliv, co prodejce považuje za produkt nebo to, co zákazník kupuje a platí). 

(Bartes, 2011) 

 

2.3.5.  Analýza konkurence 

 Aby společnost mohla zvolit správnou konkurenční strategii, je zapotřebí zjistit 

co možná nejvíce informací o konkurenci. Je potřeba neustále porovnávat své 

jednotlivé složky marketingového mixu (produkt, cena, distribuce a komunikace) s 

konkurenty. K tomu je zapotřebí neustále své konkurenty sledovat, a proto musí podnik 

během analýzy konkurence provést dle Kotlera (2007) několik hlavních kroků. Jedná 

se o: 

 identifikaci konkurenčních firem, 

 určení cílů konkurence, 

 identifikace konkurenčních strategií, 

 hodnocení silných a slabých stránek konkurence, 

 odhad reakce konkurenta,  

 určení, se kterými konkurenty soupeřit a se kterými ne, 

 tvorba informačního systému o konkurenci.  
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2.4. Metody hodnocení konkurenceschopnosti 

 V této kapitole budou objasněny a teoreticky vymezeny veškeré analýzy, se 

kterými bude pracováno v praktické části bakalářské práce. Popisované analýzy se 

týkají zejména okolí podniku a jeho konkurenceschopnosti na trhu. Napřed bude 

objasněna tzv. situační analýza, ze které vychází PESTLE analýza. Dále bude 

charakterizována Porterova analýza, SWOT analýza, analýza BCG a finanční analýza 

podniku. 

 

2.4.1. Situační analýza 

 Situační analýza je obvykle tvořena analýzou prostředí, ve kterém podnik 

působí, či prostředí, do kterého hodlá vstoupit. Jedná se o souhrn okolností, které na 

něj působí a mohou jej ovlivňovat. Toto prostředí se rychle mění, a proto je důležité ho 

sledovat a přizpůsobovat mu chování firmy.  

 Jedním z nejčastějších rozdělení okolí společnosti je rozdělení na vnější a 

vnitřní prostředí. Vnější prostředí se dále dle Jakubíkové (2008) dělí na makroprostředí 

a mikroprostředí. Vnitřní prostředí firmy je tvořeno třemi zdroji (materiálními, finančními 

a lidskými). 

 Makroprostředí zahrnuje vlivy, které společnost může jen stěží ovlivnit. Jedná 

se např. o zákony a další legislativní bariéry v zemi, ekonomickou situaci, kulturní vlivy 

apod. Častým nástrojem používaným pro analýzu makroprostředí je tzv.  PESTLE 

analýza, které bude věnována následující podkapitola.  

 Mikroprostředí je souhrn faktorů, které můžou společnost ovlivňovat. Patří sem 

dodavatelé, obchodníci, zákazníci, konkurence a veřejnost. Jednou z velmi 

používaných analýz zmíněných faktorů je tzv. Porterova analýza, která je popsána v 

následujících kapitolách (Jakubíková, 2008). 

  

2.4.2. PESTLE analýza 

 PESTLE analýza se zabývá stavem marketingového okolí podniku. Vychází z 

PEST analýzy, kdy je název tvořen prvními písmeny anglických slov analyzovaných 

faktorů působících na podnik. Jedná se o politické, ekonomické, socio - kulturní a 

technologické faktory. 
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 Hanzelková, Keřkovský, Odehnalová a Vykypěl (2009, s. 96) rozšířili PEST 

analýzu o další faktor, kterým je legislativní prostředí. Pojmenovala tudíž analýzu 

SLEPT. V literatuře je ovšem možno najít ještě jedno rozšíření. Jedná se o faktor 

ekologický, tedy vliv životního prostředí na podnik. Tento faktor rozšiřuje název do 

konečné podoby PESTLE, někdy rovněž nazývána PESTEL analýzou. Jednotlivé 

faktory působící na podnik: 

 Politické faktory - zde patří především stabilita vlády v zemi, politický systém, 

úroveň byrokracie, očekávané změny v politice, regulace obchodu v zemi apod. 

(Dvořáček, Slunčík, 2012) Často sledovanými zákony při vstupu na zahraniční trhy 

bývají např. daňové zákony.  

 Ekonomické faktory - Mezi ekonomické faktory patří zejména vývoj HDP 

země, nezaměstnanost a míra inflace. Patří sem rovněž koupěschopnost obyvatel, 

fáze ekonomického cyklu, konkurenceschopnost ekonomiky, výše mezd v dané zemi 

nebo také množství disponibilního kapitálu země.  

 Socio-kulturní faktory - K nejvýznamnějším faktorům patří např. historie země, 

věkové složení populace, porodnost, index stáří, náboženské složení, vzdělávací 

systém, kvalifikace zaměstnanců, složení společnosti z hlediska pohlaví atd.  

 Technologické faktory - Jedná se např. o využití techniky v činnosti 

společnosti. Patří sem rozvoj informačních technologií, komunikačních technologií, 

moderní metody řízení nebo dostupnost a využitelnost moderních technologií. 

(Dvořáček, Slunčík, 2012) 

 Legislativní faktory - společnost je během své činnosti svázána mnoha 

zákony. Při vstupu na trh je velmi důležité je analyzovat. Jedná se např. o daňové 

zákony, zákon o regulaci reklamy, ochraně spotřebitele, zákon o ochraně údajů a 

mnoho dalších (Hanzelková, Keřkovský, Odehnalová, Vykypěl, 2009). 

 Ekologické faktory - jedná se zejména o klimatické podmínky, vliv podniku na 

životní prostředí, atd. 

 

2.4.3. Porterova analýza 

 Porterova analýza, někdy také označována jako Porterův pětifaktorový model 

konkurenčního prostředí je v literatuře často označována jako velmi užitečný a 
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používaný nástroj analýzy okolí podniku. Jedná se o model, který zkoumá konkurenční 

pozici společnosti na trhu. Vychází z předpokladu, že na podnik působí pět faktorů, 

které může podnik svými rozhodnutími ovlivňovat. 

  Mezi zmíněné faktory se řadí:  

 vyjednávací síla zákazníků, 

 vyjednávací síla dodavatelů, 

 hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví, 

 hrozba substitutů, 

 vzájemná rivalita firem působících v daném oboru. (Hanzelková, 

Keřkovský, Odehnalová, Vykypěl, 2009). 

 

Obrázek 2.2: Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí 

 

Zdroj: Webový portál Businessinfo [online] [vid. 17. dubna 2015]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-

rizeni-msp-komplexni-analyza-2769.html 

 Z výše zobrazeného obrázku je patrné, na které subjekty by se při tvorbě 

konkurenční výhody měl podnik zaměřovat, a které faktory mohou ovlivnit jeho pozici 

vůči těmto subjektům. Mezi faktory zvyšující hrozbu substitutů patří např.: zda 

konkurenti vyrábějí substituty s nižšími náklady a pokud konkurenti zvyšují nabídku 

substitutů. K faktorům zhoršující vyjednávací pozici vůči zákazníkům (kupujícím) patří 

např.: cenová citlivost odběratelů, snadný přechod na spotřebu substitutů, či snadný 

přechod ke konkurenci. Faktory, které ovlivňují pozici vůči dodavatelům, jsou např.: 

malá velikost firmy vůči dodavatelům, kvalita nebo cena výrobků, kterou daný 

dodavatel poskytuje aj. Faktory zvyšující hrozbu vstupu nových konkurentů: náklady 
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vstupu do odvětví jsou nízké, pokud není konkurence v odvětví založena na úsporách 

z rozsahu nebo neexistence konkurentů s významnými nákladovými výhodami. Mezi 

faktory zvyšující rivalitu mezi podniky patří např., že se jedná o nové, v budoucnu 

lukrativní odvětví (Hanzelková, Keřkovský, Odehnalová, Vykypěl, 2009). Faktorů 

ovlivňujících podnik je velké množství. Čím více se jich společnosti podaří analyzovat, 

tím větší šance bude mít k úspěchu. 

 

2.4.4. SWOT analýza 

 SWOT analýza je jednoduchý nástroj, který se zaměřuje na rozhodující faktory 

ovlivňující rozhodování podniku. Jedná se o analýzu silných a slabých stránek 

podniku, které jsou porovnávány s okolím podniku, tedy jeho příležitostmi a hrozbami. 

Má-li tedy SWOT analýza plnit svou funkci, musí směřovat k identifikaci, nalezení a 

posouzení vlivů působících na podnik jak zvenčí, tak zevnitř (Hanzelková, Keřkovský, 

Odehnalová, Vykypěl, 2009). Nevýhodou SWOT analýzy je dle Jakubíkové (2008), že 

je příliš statická a navíc velmi subjektivní.  

 Diagram SWOT analýzy je nejčastěji zobrazován pomoci matice, která je 

rozdělena na čtyři kvadranty, z nichž je možno iniciovat úvahy a strategie, kterými by 

se podnik mohl dále zabývat (viz. obr. č. 2). 

 

Obrázek 2.3: Diagram SWOT analýzy 

 

Zdroj: Sedláčková, Buchta, 2006, s. 92 
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 V případě, že se firma nachází v prvním kvadrantu, setkává se s příležitostmi a 

zároveň má určité silné stránky, které mohou tyto příležitosti využít. V tuto chvíli se 

nabízí využít agresivní růstově orientované strategie. Jsou to strategie, které podniku 

dokážou vybudovat výhodu na trhu. Pokud se společnost nachází ve druhém 

kvadrantu, jsou silné stránky podniku v kontrastu s hrozbami z okolí. Je tedy důležité 

zvolit strategii minimalizující hrozby a maximalizující silné stránky. Jestli se podnik 

bude nacházet ve třetím kvadrantu, má na trhu mnohé příležitosti, ovšem zároveň 

mnoho slabých stránek. Zde by podnik měl volit strategii minimalizace slabých stránek 

a maximálně využít příležitosti v okolí. Čtvrtý kvadrant ukazuje podnik v situaci, kdy na 

podnik působí mnoho ohrožení z okolí, navíc má mnoho slabých stránek. Zde se jedná 

o strategii spíš defenzivní, kdy se podnik snaží minimalizovat jak hrozby, tak slabé 

stránky. (Sedláčková, Buchta, 2006) 

 

2.4.5. Finanční analýza 

 Finanční analýza je z hlediska financování podniku velmi důležitým měřítkem. 

Jedná se o komplexní analýzu, která se zabývá analýzami jednotlivých faktorů. Jak 

tvrdí Sedláčková a Buchta (2006, s. 80): "Finanční analýza umožňuje postihnout vlivy 

rozhodnutí, která se týkají tržního podílu, nových výrobních programů, investičních 

aktivit, marketingové strategie, dále majetkové a kapitálové struktury, dividendové a 

dluhové politiky, rozhodnutí v oblasti emise akcií apod.)" 

 Z hlediska volby optimální strategie je vhodná tzv. analýza budoucího vývoje, 

tedy analýza, která se provádí ex ante. Výsledky finanční analýzy ovšem neslouží 

pouze jako prostředek pro strategickou analýzu. Je rovněž předmětem zájmu mnoha 

subjektů, které podnik ovlivňují či by mohly ovlivňovat. Rovněž může tvořit jako 

východisko pro určení silných a slabých stránek podniku, tedy faktorů, jež jsou 

předmětem SWOT analýzy (Sedláčková, Buchta, 2006). 

 Základem analýzy jsou tzv. poměrové ukazatelé. Ty umožňují srovnání podniku 

s jinými podniky nebo s odvětvovým průměrem (konkurencí). Americká praxe používá 

5 skupin poměrových ukazatelů: ukazatelé likvidity, ukazatelé řízení (využití) aktiv, 

ukazatelé zadluženosti, ukazatelé výnosnosti (rentability), ukazatelé tržní hodnoty 

podniku. Dále budou stručně charakterizovány vybrané ukazatelé (Synek, 2011). 
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 Ukazatelé likvidity - schopnost podniku splácet běžné závazky neboli 

schopnost přeměnit majetek na peníze. Mezi ukazatele patří:   

 1. Běžná likvidita = oběžná aktiva/krátkodobé závazky 

Výsledek je hodnota v intervalu 1,6 - 2,5 (čím vyšší hodnota, tím menší riziko platební 

neschopnosti) 

 2. Pohotová likvidita = (oběžná aktiva - zásoby)/kr. závazky 

Výsledkem je hodnota 1,1 - 1,5 (vyčleňuje nejméně aktivitní položku, aby co 

nejpřesněji viděla schopnost platit) 

 3. Okamžitá likvidita = (oběžná aktiva - zásoby - pohledávky)/kr. závazky 

 

 Řízení (využití) aktiv - schopnost podniku využívat svá aktiva 

1. Obrat zásob = tržby /průměrná zásoba 

2. Doba obratu zásob = zásoby / (tržby / 360) 

 

 Zadluženost - ukazuje financování podniku cizím kapitálem 

1. Celková zadluženost = celkový dluh/celková aktiva 

 

 Výnosnost - celková účinnost managementu podniku 

 1. ROA  - rentabilita celkových vložených aktiv 

 ROA = EBIT / aktiva 

 2. ROE - rentabilita vlastního kapitálu 

 ROE = EBIT / vlastní kapitál 

 3. ROS - rentabilita tržeb (kolik haléřů nám přinese jedna koruna tržeb) 

 ROS = EBIT / tržby (Synek, 2011) 
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3.  Analýza podniku pomocí vybraných metod 

  

 Další kapitola, praktická část bakalářské práce, bude zaměřena na vybraný 

podnik. V první části bude popsána charakteristika podniku, jeho vznik a předmět 

podnikání. V té druhé budou rozebrány jednotlivé faktory působící na firmu a různými 

metodami konkurenceschopnosti bude podnik analyzován.  

 

3.1. Charakteristika firmy Cyklo Šlachta 

 

3.1.1. Základní informace 

Název:   Cyklo Šlachta 

Provozovatel:   Radim Šlachta 

Adresa:   Mírová 24, Ostrava – Vítkovice, 700 30 

IČO:    69572895 

DIČ:    CZ7009245111 

Telefon:   +420 608 700 924, +420 773 600 924 

Email:    info@cyklo-slachta.cz 

Skype:   cyklo-slachta 

Internetové stránky:  www.cyklo-slachta.cz 

Logo:   

   

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 3.1: Logo firmy Cyklo Šlachta 
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3.1.2. Vznik a vývoj firmy 

 Firma Cyklo Šlachta byla založena 1. 2. 2000 Radimem Šlachtou, který začal 

podnikat v oboru prodeje jízdních kol a cyklistických doplňků. S podnikáním začal sám, 

jako fyzická osoba, tedy osoba samostatně výdělečně činná na základě 

živnostenského listu. V roce 2003 využil nabídky pracovního úřadu, který poskytoval 

dotace pro malé podnikatele v podobě příspěvku na mzdu dalších zaměstnanců a 

získal tak svého prvního zaměstnance. Tato osoba působila v podniku asi rok a půl na 

pozici mechanika a pomocného pracovníka a poté z podniku odešla. Od roku 2006 

nastoupila do firmy jako pomocník jeho dlouholetá přítelkyně Marcela Kyzlinková, která 

pracovala na základě pracovní smlouvy s nulovým procentem podílu ve firmě. V roce 

2014 se s ní oženil, a tím se stala osobou spolupracující s podnikáním, získala tak 50 

% podíl ve firmě a z tohoto podniku se stal, dá se říci podnik rodinný. 

 V roce 2011 proběhla v podniku Cyklo Šlachta velká finanční kontrola 

z finančního úřadu. Po tři čtvrtě roku důkladných kontrol a revizí snad všech činností 

v podniku zjistil finanční úřad, že je vše v pořádku.  

 Listopad 2012 znamenal pro podnik velké změny. Firma dostala nabídku 

přestěhovat se do nových prostor za nezměněných podmínek nájmu. Vzhledem 

k tomu, že se firma stěhovala pouze o pár bloků vedle, nejednalo se o lukrativnější 

oblast Ostravy, avšak prostory byly mnohem větší, pěknější a vzdušnější.  

 Vzhledem k tomu, že velká většina lidí na kolech v zimě nejezdí, můžeme i my 

ve firmě Cyklo Šlachta vidět velké rozdíly v tržbách mezi zimními a letními měsíci. 

Z tohoto důvodů jsou ve firmě každé léto zaměstnáváni dva brigádníci na základě 

dohody o vykonání práce. 

 Oba spolumajitelé navštěvují každého půl roku vzdělávací semináře určené pro 

personál odběratele jízdních kol. Toto školení probíhá vždy dva dny v únoru a červnu 

v Čejkovicích a Kunětické hoře. Všichni účastníci jsou zde seznamováni s technickými 

novinkami kol, jednotlivými komponenty a novinkami, co se týče doplňků a oblečení. 

Za aktivitu a odvedenou práci při těchto seminářích mohou být účastníci certifikováni. 

Firma Cyklo Šlachta získala těchto certifikací o odbornosti hned několik. 

 Podnik také funguje na silně se rozvíjejícím internetu pod doménou www.cyklo-

slachta.cz. Tyto stránky jsou v provozu od roku 2006. Od této doby sice nebyly nijak 
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graficky měněny, ale každý pracovní den v týdnu jsou aktualizovány. Internetové 

stránky fungují zejména pro podporu obchodu a převážně jako prezentace firmy. 

  

3.1.3. Lidské zdroje a role ve firmě 

 Prvním členem, zároveň zakladatelem podniku, je Radim Šlachta, pracující jako 

OSVČ, od roku 2014 s 50 % podílem ve firmě. Pan Šlachta vystudoval strojní 

průmyslovou školu v Havířově. V roce 1993 se stal mechanikem v cykloservisu 

Ekosport v Orlové. Období mezi lety 1997 a 1999 strávil ve Spojených státech 

amerických, kde sbíral zkušenosti ve svém oboru. Po návratu až do současnosti 

pracuje na vlastní triko ve svojí firmě. 

 Druhým členem je Marcela Šlachtová, vyučená nejdříve jako prodavačka. Poté 

v roce 2002 nastoupila na obchodní akademii v Orlové, kde si dodělávala střední 

vzdělání zakončené maturitou. Od roku 2006 působí v obchodě Cyklo Šlachta jako 

prodejce a pomocný mechanik. Po svatbě v roce 2014 získala 50 % podíl ve firmě. 

 Dále každé léto tito dva vlastníci zaměstnávají dva brigádníky. Prvním z nich je 

Mgr. Dušan Buchta, který po vykonání gymnázia pokračoval ve studiích na 

pedagogické fakultě na Ostravské univerzitě. V současnosti pracuje jako učitel na 

základní škole v Ostravě – Hrabůvce. Z nedostatků financí již každé letní období 

pomáhá jako mechanik ve firmě Cyklo Šlachta.  

 Druhým s pomocníků je Jakub Rataj. Vystudoval sportovní gymnázium 

v Ostravě a nyní dokončuje své bakalářské studium na Ostravské univerzitě, lékařské 

fakultě, oboru fyzioterapie. Již sedmým rokem pomáhá ve firmě Cyklo Šlachta jako 

mechanik. 

  

3.1.4. Předmět podnikání 

 Předmětem podnikání podniku Cyklo Šlachta je zejména specializace na prodej 

a servis jízdních kol, ale také náhradních dílů, doplňků, sportovního zboží pro cyklistiku 

a sportovní výživu. Prostřednictvím internetových stránek podnik Cyklo Šlachta také 

prodává sportovní zboží firmy ACRA, které se zaměřuje nejen na cyklistiku, ale také 

na ostatní volnočasové sporty. 
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 Za hlavní předmět podnikání můžeme tedy označit prodej a servis kol. Na 

kamenné pobočce v Ostravě – Vítkovicích je neustále skladem k prodeji přes 100 

jízdních kol všech kategorií tak, aby byl podnik schopen přímo na místě pobočky 

uspokojit potřeby každého zákazníka. V případě, že není skladem požadovaný typ 

nebo velikost jízdního kola, firma je schopna operativně zareagovat na přání zákazníka 

do tří pracovních dnů. Rodinný podnik Cyklo Šlachta se zaměřuje zejména na české 

výrobce silničních kol. 

 Jako vedlejší předmět podnikání, který má ve firmě také svůj významný podíl, 

jsou prodej náhradních dílů na kola, různých doplňků a oblečení převážně českých 

výrobců. Mezi tyto prodávané výrobky patří: ochranné přilby, cyklistické rukavice, 

brýle, kraťasy, trička, bundy, šátky, čepice, vesty, zateplené návleky, ponožky, boty a 

baťohy či brašny různých tvarů a velikostí. Dále to jsou doplňky jako např.: košíky na 

bandasky, bandasky, stojany na kolo, nosiče na kolo, přední a zadní světla, odrazky, 

zvonky, tachometry, pumpičky, rohy, zrcátka a další. Mezi náhradní prodávané díly 

můžeme zařadit: brzdy, přehazovačky, pláště, duše, ráfky, rámy, řídítka, sedadla, 

sedlové trubky, představce, gripy, náboje, řadící páčky, převodníky, kazety a osy.  

  

3.2. Analýza pomocí vybraných metod 

 V této podkapitole budou rozebrány jednotlivé faktory, působící na podnik. 

Nejdříve budeme identifikovat jednotlivé vnější vlivy pomocí PESTLE analýzy a 

Porterovy analýzy a poté se dostaneme k vnitřním vlivům, které budeme analyzovat 

pomocí SWOT analýzy, BCG analýzy a jako poslední provedeme finanční analýzu 

podniku. 

 

3.2.1. PESTLE analýza 

 PESTLE analýza se zabývá vnějšími podmínkami, které podnik nemůže nijak 

ovlivnit. Jedná se tedy o vlivy makroprostředí na podnik jako celek. Tyto faktory jsou 

pro podnik velmi důležité, a to zejména z důvodů plánování a rozhodování o 

budoucnosti podniku. Jsou to faktory politické, ekonomické, socio - kulturní, 

technologické, legislativní a ekologické. 
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3.2.1.1. Politické faktory 

 Politický systém v České republice ovlivňuje dění v celém státě, s tím je spojeno 

také ovlivnění celé ekonomiky a všech podnikatelských subjektů. Politický systém u 

nás je u nás velmi proměnlivý a do budoucna téměř neodhadovatelný. Hlavními 

politickými faktory jsou vláda, její složení a rozhodnutí, které vydávají. V současnosti 

je naše vláda vedená koalicí tří politických stran, a to Českou stranou sociálně 

demokratickou, hnutím ANO a Křesťanskou a demokratickou unií – Československou 

stranou lidovou.  

 Když to vezmeme více rozšířeným pohledem, podnik Cyklo Šlachta neovlivňuje 

až tolik složení vlády, ale pouze jimi schválené změny v podnikatelském prostředí. 

Jedná se zejména o sazby daně z příjmů fyzických osob, sazby daně z přidané 

hodnoty a sazby sociálního a zdravotního pojištění.  

 Sazba daně z příjmů fyzických osob činí v současnosti 15 %. Sazba daně 

z přidané hodnoty je nyní 21%, snížená pak 15%. Její vývoj můžeme sledovat na 

grafu níže. Změny v této, řekněme pro námi vybraný podnik nejdůležitější dani, byly 

v letech 2004, 2008, 2010 a 2012. Od roku 2012 se tato daň nijak nezměnila. 

 

Graf 3.1: Sazba daně z přidané hodnoty 

 

Zdroj: Vlastní zpracování informací z Účetní kavárny. [online]. [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: 

http://www.ucetnikavarna.cz/uzitecne-tabulky/sazby-dane-z-pridane-hodnoty/ 
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Sazby sociálního pojištění se od roku mírně vyvíjely: 

 2007 – 2008: zaměstnanec si ze své mzdy platí 8 % a zaměstnavatel pak 

26 %, 

 2009 – 2015: zaměstnanec si ze své mzdy platí 6,5 % a zaměstnavatel 

pak za něj platí 25 %. 

Sazby zdravotního pojištění se od roku 2007 do současnosti vůbec nezměnily, 

zaměstnanec si hradí 4,5 % a zaměstnavatel 9 %.  

 

3.2.1.2. Ekonomické faktory 

 Pro podnik jsou důležité také ekonomické faktory, které můžou být hlavním 

kritériem zejména pro tvorbu cen. Hlavními vlivy a ukazateli v ekonomickém odvětví 

jsou zejména vývoj hrubého domácího produktu, míra inflace, nebo např. výše 

průměrných mezd či obecná míra nezaměstnanosti. Ty, které by mohly na podnik 

Cyklo Šlachta mít potenciální vliv, budou dále rozebrány a popsány.  

 Hrubý domácí produkt „HDP“ je jeden z nejvýznamnějších ekonomických 

faktorů. HDP je ukazatel, který nám udává celkovou výkonnost ekonomiky. Jedná se 

o celkovou peněžní hodnotu, vytvořenou na území jednoho státu za určité období. Pro 

srovnání mezi jednotlivými státy se používá přepočet HDP na 1 obyvatele. Dle 

Českého statistického úřadu v posledním čtvrtletí hrubý domácí produkt vzrostl oproti 

minulému roku o 2%. Vývoj celkového HDP od roku 1995 můžeme sledovat 

v následujícím grafu. Za předpokladu, že při rostoucím HDP rostou také tržby 

ekonomických subjektů, pro námi analyzovaný podnik bude mít tento faktor pozitivní 

přínos. 
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Graf 3.2: Hrubý domácí produkt 

   

Zdroj: Český statistický úřad. [online]. [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/tvorba-a-uziti-hdp-4-ctvrtleti-

2014-xg757ohkca 

 

 Další ekonomické hledisko, které by mohlo jak negativně, tak pozitivně 

ovlivňovat podnik je míra inflace. Tento index znamená nárůst cenové hladiny všech 
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minulému roku, kdy byla průměrná inflace 0,4 %, je tato změna pro podnik Cyklo 

Šlachta téměř nevýznamná.  

 Poslední ekonomický faktor, který může z velké části ovlivnit i náš, rodinný 

podnik je průměrná výše hrubé mzdy. Pokud vezmeme v potaz, že se firma Cyklo 

Šlachta zabývá prodejem a servisem jízdních kol, řadící se do volnočasových aktivit, 

pak tedy čím více lidé budou vydělávat, tím více peněz budou utrácet za svůj volný 

čas a tím více by mohly růst tržby a s tím i zisk podniku. V níže uvedeném grafu vidíme, 

že hrubá mzda každým rokem konstantně roste. V prvním čtvrtletí 2015, které v grafu 

není zobrazeno, průměrná hrubá mzda v České republice dle Českého statistického 

úřadu dosahovala 27 200 Kč. Pro náš vybraný podnik by to tedy mělo znamenat, že 

by mohl dosahovat v příštích obdobích větších prodejů. 
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Graf 3.3: Vývoj průměrné hrubé mzdy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování informací z Českého statistického úřadu. [online]. [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/pmz_cr 

 

3.2.1.3. Socio – kulturní faktory 

 Socio – kulturní faktory, často označovány pouze jako sociální faktory, také ve 

značné míře ovlivňují podnik Cyklo Šlachta. Jsou to faktory, jako např. 

nezaměstnanost na Ostravsku a celém Moravskoslezském kraji, vzdělanost, nebo 

věkové složení či index stáří. Socio – kulturní vlivy pak tedy ovlivňují zejména složení 

zákazníků, navštěvujících rodinný obchod v Ostravě – Vítkovicích.  

 Nezaměstnanost bychom mohli označit za nejvýraznější hledisko. Pokud 

předpokládáme, že lidé, kteří nemají zaměstnání a nemají tak stálé příjmy peněz, 

domnívám se, že nemají také velké množství peněžních prostředků na svůj volný čas 

a jejich hlavní starostí je obživa sama sebe. V tabulce níže můžeme sledovat vývoj 

nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji. Dle těchto údajů každým rokem obecná 

míra nezaměstnanosti klesá. Pro podnik Cyklo Šlachta by to mohlo teoreticky 

znamenat větší množství příchozích zákazníků. 

 

 

1
3

 2
1

9

1
4

 3
7

8

1
5

 5
2

4

1
6

 4
3

0

1
7

 4
6

6

1
8

 3
4

4

1
9

 5
4

6

2
0

 9
5

7

2
2

 5
9

2

2
3

 3
4

4

2
3

 8
6

4

2
4

 4
5

5

2
5

 0
6

7

2
5

 0
7

8

2
5

 6
8

6

2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

VÝVOJ PRŮMĚRNÉ HRUBÉ MZDY V KČ



36 

 

Tabulka 3.1: Vývoj nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Pracovní síla (tis. osob) 617,2 596,2 600,1 603,8 601 

v tom:           

  zaměstnaní 543,5 540,7 543 544,1 549,1 

  nezaměstnaní 61,4 55,5 57,1 59,7 51,9 

Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 462,2 457,4 449 440,8 439,1 

Obecná míra nezaměstnanosti (%) 10,2 9,3 9,5 9,9 8,6 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Českého statistického úřadu [online]. [cit. 2015-05-01]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/xt/zamestnanost-xt 

  

3.2.1.4. Technologické faktory 

 Stejně jako ve všech odvětvích trhu, tak i v oblasti prodeje jízdních kol a 

cyklistických doplňků dochází každým rokem k technologického posunu a k novým 

trendům, rozvíjející tento trh. Tento posun však řekněme neovlivňuje sama námi 

analyzovaná firma, ale zejména výrobci jízdních kol. Náš podnik je pouze mezičlánkem 

v tomto řetězci a je limitován nabídkou výrobců a velkoobchodů, od kterých zboží 

nakupuje. Proto je důležité, aby podnik tento vývoj sledoval a věděl, které zboží a 

v jakém množství nakupoval.  

 Jediným velkým technologickým hlediskem, kterým je podnik ovlivňován přímo, 

je rozvoj internetového prodeje a schopnosti obdržet zboží od výrobců během několika 

pracovních dnů. Tento vývoj znamená pro podnik snížení nákladů za zboží na skladě. 

Firma nemusí mít na skladě nebo v prodejně tolik jízdních kol a dokáže zákazníkovi, 

který má zájem o určitý výrobek, vyhovět většinou do tří pracovních dnů. S tímto je 

spojeno také skládání kol přímo na míru zákazníkovi, v této době se stává trendem, 

že zákazník přijde do prodejny a na základě odborné pomoci majitelů a pracovníků 

firmy si složí kolo z jednotlivých komponent podle své potřeby.  

 

3.2.1.5. Legislativní faktory 

 Stejně jako každý podnikatelský subjekt, i firma Cyklo Šlachta se musí řídit a 

chovat se podle zákonů v České republice. Tyto zákony pak představují legislativní 
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vlivy, které ovlivňují podnik z makropodnikového hlediska. Hlavním nástrojem, kterým 

se musí řídit všechny subjekty je od roku 2014 platný Zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. 

 Mezi další zákony ovlivňující podnik jsou: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 

 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, 

 Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, 

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

  

3.2.1.6. Ekologické faktory 

 V současnosti je ekologie často probíraným tématem a nejen všechny podniky 

a firmy, ale také všichni lidé na planetě by se měli starat o ekologii a životní prostředí. 

Podniku Cyklo Šlachta se tyto faktory, až tolik netýkají, protože se nejedná o výrobní 

podnik, ale z větší části pouze o zprostředkování a prodej. 

 Můžeme tedy říci, že firma nijak zvlášť životnímu prostředí neškodí. Firma také 

třídí odpad, a to na: papír, plast, sklo a komunální odpad.  

 

3.2.2. Porterova analýza 

 K analýze mikroprostředí podniku Cyklo Šlachta, tedy vnějších vlivů podniků, 

které můžou podnik ovlivňovat, bude použita nejčastěji využívaná metoda, a to 

Porterův model 5 konkurenčních sil. Níže budou zpracovány jednotlivé síly působící 

na podnik. Analýza byla zpracována pomocí podrobných rozhovorů s jednotlivými 

členy firmy. 
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3.2.2.1. Vyjednávací síla zákazníků 

 Podnik a prodejnu Cyklo Šlachta navštěvuje mnoho různorodých skupin 

zákazníků. Z vlastního poznání a konzultací s jednotlivými členy podniku bychom mohli 

zákazníky rozdělit do tří skupin: 

 zákazníci z bližšího okolí, 

 stálí zákazníci a noví, přicházející na základě jejich zkušeností a 

doporučení, 

 noví zákazníci. 

Podnik nabízí své služby a realizuje prodej v Ostravě – Vítkovicích, část odběratelů 

jízdních kol tedy nehledá žádné složitosti a jsou z okolí tohoto městského obvodu. 

Druhou skupinou odběratelů jsou stálí zákazníci, kteří jsou po svých zkušenostech 

s koupí nebo servisem kola u této firmy spokojení, vracejí se a doporučují na základě 

pozitivních zkušeností tuto prodejnu svým známým a kolegům. Poslední skupinou jsou 

noví zákazníci, kteří nejčastěji přicházejí na základě internetových stránek www.cyklo-

slachta.cz , které nabízí velmi nízké ceny a velký výběr zboží. Zákazníci si často 

z velkého výběru zboží na internetových stránkách nedokáží vybrat, neboť nemají 

dostatek informací a přicházejí si do prodejny pro odbornou radu a vybírají si kolo až 

na místě.  

 

3.2.2.2. Vyjednávací síla dodavatelů 

 Firma Cyklo Šlachta dlouhodobě spolupracuje s několika vybranými dodavateli. 

Jedná se prioritně o výrobce kol z České republiky, podnik se snaží tyto výrobce 

preferovat a omezovat spolupráci a nákup kol, jednotlivých komponent a zboží od 

zahraničních dodavatelů. Pokud některé zboží čeští výrobci nenabízejí, podnik se 

snaží hledat kvalitní dodavatele ze států Evropské unie. Tato situace je způsobena 

zejména podnikovou kulturou. Dodavatelé v tomto odvětví trhu mají pevné ceny a 

nedávají odběratelům mnoho šancí o cenách vyjednávat. Jedinou cestou pro získání 

slev je specializace podniku Cyklo Šlachta na užší výběr dodavatelů a získávání tak 

zpětných odměn a bonusů na základě velikosti prodeje. Hlavními českými dodavateli, 

se kterými podnik spolupracuje, jsou: Author, Maxbike, MRX, Vautron a Scudo. Těmi 

evropskými to jsou např.: Casco, Mavic nebo Vredestein.  
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3.2.2.3. Hrozba vstupu nových konkurentů 

 V odvětví prodeje a servisu jízdních kol a doplňků existuje hned několik bariér. 

První z nich vzniká hned při zakládání podniku, neboť zakládající osoba musí získat 

živnost, jejíchž podmínky jsou minimálně 3 roky praxe v oboru servisu. Téměř každé 

podnikání má při svém vstupu na trh určité nemalé vstupní požadavky na kapitál, 

zejména pak ty finanční. Pokud chce být podnik v tomto odvětví dostatečně 

konkurenceschopný, jeho vstupní kapitál by měl být vysoký. Jedná se hlavně o nákup 

či nájem prostor, které by měly pokrýt určité množství kol a zboží přímo k prodeji. Dále 

jsou to náklady na nákup tohoto zboží, prostory na skladování, vybavení prodejny a 

nářadí, sloužící k servisu, montáží a sestavovaní kol. 

 Dalším podstatným faktorem jsou lidské zdroje. Aby byl podnik dostatečně 

konkurenčně schopný v tomto, řekněme přehlceném odvětví, potřebuje, aby velké 

množství jeho zákazníků mělo pozitivní zkušeností s tímto podnikem a vracelo se 

právě do něj. Tuto skutečnost ovlivňují zejména lidé, jejich schopnost prodeje a 

chování. Dále pak odborné zkušenosti a kvalita mechaniků a servisních pomocníků. 

 Jak už bylo řečeno, tento trh je již velmi přehlcen a existuje mnoho firem, které 

zde působí a dokonce krachují. Z mého pohledu nevidím důvod, proč na tento trh 

vstupovat. 

  

3.2.2.4. Hrozba substitutů 

 V současné době, kdy naše populace stále stárne a vzrůstá celková pohodlnost 

společnosti, ubývá také lidí, kteří chtějí ve svém volném čase sportovat a provádět 

činností spojené s fyzickou námahou. S tímto roste také prodej hlavních substitučních 

výrobků, a to jsou elektrická kola.  

 Elektrická kola pracují na stejném principu jako kola jízdní s tím, že pro pohon 

je využíván elektromotor napájený dobíjecí baterií a člověk tak nemusí vyvíjet až tak 

velkou fyzickou námahu. Tyto kola byly konstruovány zejména pro starší lidi a 

mechanicky hendikepované lidi. Jejich obliba nesmyslně roste u všech generací lidí. 

Jejich hlavní nevýhody jsou dojezd, který je omezen kapacitou baterie a hlavně jejich 

váha, které přesahuje až trojnásobek běžného kola. Zmíněný cykloobchod Cyklo 
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Šlachta se snaží tato kola prodávat jen zákazníkům, pro které byl tento model kol 

prvotně určen. 

 Dalšími substitučními hrozbami můžou být také volnočasové aktivity, které 

využívají stejné prostředí na pohyb jako cyklistika. Jsou to cyklostezky, chodníky, popř. 

bikeparky. Do této kategorie řadíme např. kolečkové brusle nebo koloběžky. 

 

3.2.2.5. Vzájemná rivalita firem působících ve stejném oboru 

 V tomto oboru působí mnoho firem, podnikající se stejným zaměřením jako 

podnik Cyklo Šlachta. Dělí se do dvou skupin: u té první se jedná o kamenný obchod 

s podporovou internetového prodeje. V případě druhé možnosti se jedná pouze o 

internetový obchod. Výhodami kamenného obchodu jsou osobní kontakt se zákazníky, 

možnosti interního servisu a možnost vyzkoušet si a osahat výrobek. Výhodou 

internetového prodeje jsou zejména nižší provozní náklady firmy a tím také možnost 

nastavení nižších koncových prodejních cen.  

 Největší konkurence podniku Cyklo Šlachta v oblasti provozovny je Madeja 

sport. Tento prodejce se sice nachází v jiném obvodu města Ostravy, nicméně působí 

ve frekventovanější lokalitě a má k dispozici větší prodejní prostory. Druhým největším 

konkurentem Maxcurso, nacházející se Ostravě – Zábřehu. Tento cyklo obchod nabízí 

svým zákazníkům luxusnější kola za dražší ceny. Jedná se o jedinou prodejnu 

v Ostravě, která nabízí větší počet vybraných luxusních jízdních kol. 

 Mezi obrovské konkurenty na internetovém poli patří www.kupkolo.cz, www.e-

kola.cz, www.jizdnikola.net nebo např. www.kola-online.cz.  

 

3.2.3. SWOT analýza    

 Pomocí SWOT analýzy budou popsány silné a slabé stránky podniku a dále 

rozebrány možnosti a hrozby, které se vyskytují pro podnik a můžou ho ovlivňovat. 

Dále tyto jednotlivé faktory budou podle důležitosti obodovány a zobrazeny ve SWOT 

matici. 
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3.2.3.1. Silné stránky 

 Firemní kultura – podnik Cyklo Šlachta je tvořen rodinnými příslušníky a má 

ve své dlouhodobé práci a cílech jasno. Vztahy zde fungují na vysoké úrovni. 

 Osobní kontakt se zákazníky – pro majitelé firmy je důležité udržet si svou 

klientelu a řídí se heslem „Náš zákazník, náš pán“. 

 Dobrá zpětná vazba – úzce souvisí s osobním kontaktem se zákazníky. 

Zpětná vazba pro podnik znamená nejen návrat stávajících zákazníků, ale 

také jejich doporučení obchodu svým známým. 

 Přizpůsobení se zákazníkům – díky velké konkurenci se obchod operativně 

přizpůsobuje cenám konkurence a cenám, kteří jsou zákazníci ochotní 

zaplatit. 

 Osvědčení o odbornosti, kvalifikaci a praxe – majitelé firmy jsou nejen 

každoročně vzděláváni v novinkách na trhu, ale také díky svým 

dlouhodobým zkušenostem a praxi v oboru poskytují svým zákazníkům 

odbornou pomoc. 

 

3.2.3.2. Slabé stránky 

 Nedostatečná reklama a propagace – rodinný podnik nemá kromě svých 

internetových stránek žádnou reklamu ani propagaci. 

 Finanční situace podniku – firma Cyklo Šlachta nedisponuje dostatečným 

kapitálem a není tak schopna zaměstnat dalšího, často potřebného 

pomocníka nebo mechanika. 

 Málo frekventovaná oblast prodejny – obchod se nachází v Ostravě – 

Vítkovicích za Mírovým náměstím, kde není jasně viditelný pro kolemjedoucí 

a těžko tak přiláká nové zákazníky, kteří nejedou do obchodu cíleně. 

 Zaměření zboží – firma se zaměřuje pouze na rekreační cyklistiku. 

V obchodě téměř chybí nabídka silničních kol a vybraných luxusních a 

dražších kusů. 

 Internetové stránky – stránky www.cyklo-slachta.cz jsou funkční od roku 

2006. Téměř 9 let nebyly nijak graficky upravovány a neodpovídají 

moderním webovým trendům. Stránky také postrádají akční nabídky, 

bonusy pro zákazníky nebo např. věrnostní programy. 
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3.2.3.3. Příležitosti v okolí 

 Rozšíření nabídky – podnik by se mohl v budoucnosti rozrůst a nabízet tak 

větší množství zboží jak na prodejně, tak na internetu. Další alternativou 

rozšíření nabídky je prodej elektrokol, jejichž prodeje v současnosti stále 

rostou. 

 Vlastní prodejní prostory – podnik je od počátku vzniku v podnájmu, kde 

platí za pronájem nemalé peníze. Pokud by se podniku podařilo stávající 

nebo jiné prostory koupit a dostat tak do svého vlastnictví, bylo by to pro 

podnik velkým přínosem. 

 Noví zahraniční dodavatelé – firma se zaměřuje zejména na české výrobce 

a české dodavatelé jízdních kol a doplňků. Pokud by zvolila lehce jinou 

strategii, mohla by získat nové zahraniční dodavatele a to by pro podnik 

znamenalo snížení nákladů, možnost jít s cenami níže a přilákat tak nové 

zákazníky. 

 Rozšíření klientely – podnik sám ví, že nemá tolik zákazníků, kolik by si sám 

přál a kolik by mohl obsloužit. K rozšíření počtu klientů by mohla pomoct 

větší propagace a reklama podniku. 

 

3.2.3.4. Hrozby v okolí 

 Velký počet konkurujících firem – rodinný podnik Cyklo Šlachta to nemá 

s konkurencí vůbec jednoduché. V oblasti prodeje jízdních kol existuje 

mnoho konkurenčních prodejců. V Ostravě je to hned několik desítek 

obchodů podobných tomu našemu analyzovanému. 

 Finanční kapitál konkurence – mnoho konkurenčních firem disponuje 

velkým finančním kapitálem. Může si tak dovolit pronajmout nebo koupit si 

lukrativnější a větší prostory nebo např. nabízet větší množství zboží 

připravené k odběru přímo na pobočce. 

 Nespokojení zákazníci – nespokojený zákazník je jedna z největším hrozeb. 

Tento zákazník může ovlivňovat mnoho dalších zákazníků jak přímo, tak 

nepřímo pomocí negativních komentářů a recenzí na internetových 

stránkách podniku či vyhledávacích portálech, jako je např. 

www.heureka.cz 
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 Neovlivnitelné hrozby – ať se to zdá jaké chce, dle rozhovoru s vlastníky 

firmy není největší neovlivnitelnou hrozbou ani HDP, průměrné mzdy a 

ostatní podobné faktory, ale je to počasí. Se špatným počasím jednoduše 

zákazníci na kolech jezdit nebudou, a tím pádem si kola ani kupovat 

nepotřebují. 

 

3.2.3.5. Bodové hodnocení SWOT analýzy a SWOT matice 

 Ke každému z výše zmíněných faktorů bylo na základě podrobných rozhovorů 

s majiteli firmy přidělena určitá váha neboli hodnota, která určuje závažnost daného 

faktoru. Po sečtení bodů jednotlivých faktorů budou vypočítány jejich součty - silné 

stránky a možnosti v okolí jako kladné hodnocení, slabé stránky a ohrožení v okolí jako 

záporné hodnoty. Nakonec budou hodnoty převedeny do SWOT matice. 

 

Tab. 3.2: Bodové ohodnocení SWOT analýzy 

Bodové ohodnocení SWOT analýzy 

Silné stránky + Body Slabé stránky - Body 

Firemní kultura 5 
Nedostatečná reklama a 
propagace 

7 

Osobní kontakt se zákazníky 9 Finanční situace podniku 6 

Dobrá zpětná vazba 6 
Málo frekventovaná oblast 
prodejny 

5 

Přizpůsobení se zákazníkům 7 Zaměření zboží 3 

Osvědčení o odbornosti 5 Internetové stránky 5 

Celkem 32 Celkem 26 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tab. 3.3: Bodové ohodnocení SWOT analýzy 

Bodové ohodnocení SWOT analýzy 

Příležitosti + Body Hrozby - Body 

Rozšíření nabídky 6 Velký počet konkurentů 7 

Vlastní prodejní prostory 5 Finanční kapitál konkurence 5 

Noví zahraniční dodavatelé 5 Nespokojení zákazníci 4 

Rozšíření klientely 8 Neovlivnitelné hrozby 4 

        

Celkem 24 Celkem 20 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Silné stránky = 32 bodů, slabé stránky = 26 bodů. 

Příležitosti v okolí = 24 bodů, hrozby v okolí = 20 bodů. 

Silné stránky – slabé stránky = 32 – 26 = 6 bodů 

Příležitosti v okolí – Hrozby v okolí = 24 – 20 = 4 body 

Obrázek 3.2: SWOT matice 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Na vodorovné ose (x) můžeme sledovat rozdíl silných a slabých stránek 

podniku, dle výše zmíněných výpočtů je to celkem 6 bodů. Na svislé ose (y) je to rozdíl 

příležitostí a hrozeb, vyskytující se v okolí podniku jsou to celkem 4 body. 

 Po zakreslení těchto bodů vidíme jeden průsečík, nacházející se v prvním 

kvadrantu SWOT matice. Ve firmě tedy převažují silné stránky nad slabými a vyskytuje 

se zde více příležitostí než hrozeb. Vzhledem k tomu, že rozdíly mezi těmito faktory 

nejsou příliš velké, podnik by se měl udržet na stávajícím trhu a snažit se o využití 

svých silných stránek a příležitostí, aby si vytvořil výhodu oproti konkurenci. 

 

3.2.4. Finanční analýza 

 Poslední analýza podniku Cyklo Šlachta a celé této bakalářské práce bude 

zaměřena na finanční stránku podniku. Jak už bylo načato v teoretické části, dle 

jednotlivých poměrových ukazatelů bude nejprve rozebrána likvidita podniku, poté 

řízení aktiv, zadluženost a jako poslední výnosnost podniku.  

 Firma Cyklo Šlachta v praxi nesestavuje rozvahu, ani výkaz zisku a ztráty, ani 

cashflow. Po několika rozhovorech s majiteli byly tyto hodnoty přibližně stanoveny, ale 

nejsou přesná a jsou sestavovány pouze pro rok 2014, takže nemůžeme vidět vývoj 

těchto ukazatelů. Znamená to, že ani jednotlivé ukazatele a výpočty nemusí být reálné 

a musíme brát v úvahu, že jsou pouze teoretická. Na druhou stranu jsme se snažili o 

co nejpřesnější vyjádření a zcela jistě by tato analýza měla mít pro podnik a tuto práci 

určitou výpovědní hodnotu. 

 

3.2.4.1. Ukazatele likvidity 

 Ukazatele likvidity nám ukazují schopnost podniku splácet běžné závazky 

neboli schopnost přeměnit majetek na peníze. Výsledky můžeme vidět v tabulce níže. 

Výpočty všech ukazatelů likvidity jsou pak k nalezení v příloze 1. 
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Tabulka 3.4: Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity rok 2014 

Běžná likvidita 19,22 

Pohotová likvidita 1,77 

Okamžitá likvidita 1,08 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Hodnota pro běžnou likviditu by se měla pohybovat v rozmezí 1,6 a 2,5. Dle 

našich výsledků je tato hodnota neuvěřitelných 19,02. Znamená to tedy, že na 1 Kč 

krátkodobých závazků se podílí 19,02 Kč oběžných aktiv. Takto velká hodnota je 

způsobena jedním faktorem, a to tím, že podnik drží ve svém podniku velké množství 

jízdních kol, jakož to zásob, které jsou určeny ihned k prodeji. Zásoby nejsou zcela 

likvidní, a proto je tento ukazatel nejmíň vypovídající. 

 Optimální hodnota pro pohotovou likviditu by měla být mezi 1,1 a 1,6. U 

rodinného podniku Cyklo Šlachta je to 1,77. Můžeme tedy vidět, že u pohotové likvidity 

již není tak velká odchylka, jako u likvidity běžné. Pohotová likvidita je likvidita, která je 

očištěna právě o zásoby, které nám dělaly v ukazateli běžné likvidita tak velkou 

odchylku. Ve skutečnosti vidíme, že 1 Kč krátkodobých závazků je pokryta 1,77 Kč 

pohledávkami a finančním majetkem podniku. 

 Okamžitá likvidita je nepřísnějším ukazatelem likvidity a náš výsledek to taky 

dokládá. Jedná se o množství krátkodobých závazků, které jsou pokryty čistě 

finančním majetkem podniku. Optimální hodnota by měla převyšovat 0,3. Náš 

výsledek ukazuje 1,08, což je velmi krásné číslo. 

   

3.2.4.2. Ukazatele řízení aktiv 

 Pro analýzu aktivity jsme si vybrali dva vzorce a ukazatele, a to obrat zásob a 

dobu obratu zásob. Výsledky můžeme vidět v tabulce níže. Jednotlivé výpočty pak 

najdeme v příloze číslo 1. 
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Tabulka 3.5: Ukazatele aktivity 

Ukazatele řízení aktiv rok 2014 

Obrat zásob 1,69 

Doba obratu zásob 213 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 Obrat zásob nám ukazuje kolikrát ročně je zboží spotřebováno či prodáno a 

znovu naskladněno. V podniku Cyklo Šlachta vyšla hodnota 1,69. Tato skutečnost 

vcelku odpovídá realitě, kdy je zboží naskladňováno vždy jednou ročně na podzim a 

poté je operativně doobjednáváno během roku.  

 Doba obratu nám udává průměrný počet dní, kdy jsou zásoby vázány v podniku 

a než dojde k jejich vyčerpání a prodeji. V analyzovaném podniku je to 213 dní. I tato 

hodnota je ovlivněná zejména nákupem a naskladňováním zboží jen jednou ročně, a 

to ve velkém množství. 

 

3.2.4.3. Ukazatele zadluženosti 

 U tohoto typu analýzy bude využit jen jeden stěžejní vzorec, a to celková 

zadluženost. Výpočty jsou k nalezení opět v příloze 1 a výsledek níže v tabulce. 

 

Tabulka 3.6: Ukazatel zadluženosti 

Ukazatel zadluženosti rok 2014 

Celková zadluženost 0,24 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 Ukazatel celková zadluženost nám ukazuje celkové zadlužení podniku. 

Výsledkem je hodnota 0,24, to znamená přibližně 24%. Pro podnik je tato hodnota 

zajisté skvělá, protože většinu svého majetku je schopna krýt vlastními zdroji. Tato 

hodnota je ale pouze relativní, protože bez jednotlivých výkazů, které podnik 

nesestavuje, nemůžeme určit přesnou hodnotu majetku firmy.  
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3.2.4.4. Ukazatele výnosnosti 

 Ukazatele výnosnosti nám představují poměrové ukazatele, které vyjadřují 

návratnost neboli rentabilitu. Tato skupina vzorců se počítá pomocí poměru zisku a 

zdrojů. Výsledky jsou zobrazeny níže v tabulce a jednotlivé výpočty jsou k nalezení 

v příloze číslo 1. 

 

Tabulka 3.7: Ukazatele výnosnosti 

Ukazatele výnosnosti rok 2014 

ROA 0,2 

ROE 0,26 

ROS 0,15 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 ROA neboli rentabilita aktiv nám ukazuje, jak je ve firmě vytvářen zisk nehledě 

na to, jestli podnik pokrývá majetek cizím nebo vlastním kapitálem. Ve firmě Cyklo 

Šlachta je tato hodnota 0,2, tedy 20%.  

 ROE neboli rentabilita vloženého kapitálu udává poměr mezi celkovým ziskem 

a vloženým vlastním kapitálem. Ukazuje nám tedy, jak efektivně dokáže firma 

zhodnotit vlastní kapitál. V námi analyzované firmě je to 0,26, tedy 26%. 

 Zkratka ROS, anglicky „rentability on sales“, znamená do doslovného překladu 

rentabilita tržeb. Ukazuje a měří podíl zisku a celkových tržeb v určitém období. Udává 

nám, kolik korun zisku tvoří 1 Kč tržeb. V podniku Cyklo Šlachta se jedná o hodnotu 

přibližně 0,15, tedy 15%. Můžeme tedy říci, že na 1 Kč celkových tržeb podniku připadá 

0,15 Kč zisku.  
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4. Shrnutí a doporučení  

 

 V praktické části bakalářské práce byla pomocí jednotlivých metod analyzována 

situace podniku Cyklo Šlachta. V této kapitole jsou jednotlivé faktory, působící na firmu, 

zhodnoceny a jsou zde navrženy doporučení, jak zvýšit konkurenceschopnost 

podniku. 

 

4.1.  Zhodnocení situace 

 Podnik působí na trhu již 15 let a za tuto dobu si již vytvořil jistou stálou klientelu. 

Tito zákazníci jsou stěžejní pro tuto firmu, neboť se stále vrací a své preference 

posouvají dále svým známým. Základním znakem této firmy je skutečnost, že se jedná 

o rodinný podnik, ve kterém jsou na plný pracovní úvazek zaměstnány pouze dvě 

osoby. Již tento fakt dokazuje, že na tolik práce je to velmi málo pracovní síly. Hlavním 

cílem do budoucna by mělo být pro oba majitele zejména zajištění finančních 

podmínek pro zaměstnání minimálně jednoho dalšího mechanika, který by se staral 

pouze o servis a montáž jízdních kol.  

 Hlavní výhodou podniku Cyklo Šlachta je zajisté chování a přístup k práci 

majitelů. Oba jsou nesmírně pracovití, poctiví, houževnatí a hlavně féroví a přátelští 

k sobě navzájem. Tento lidský faktor způsobuje silnou firemní kulturu v podniku, která 

je základem každého rodinného podniku. S tímto je také spojen osobní kontakt se 

zákazníky a pozitivní zpětná vazba. Majitelé vždy poskytují svým zákazníkům plnou 

pomoc z hlediska odbornosti a nemyslí jen na to, jak na zákazníkovi vydělat. 

 Stejně jako v každém podnikání, bohužel i v podniku Cyklo Šlachta existuje 

mnoho nevýhod a slabých stránek, na kterých by měla firma zapracovat a snažit se je 

eliminovat. V následujících pár odstavcích budou popsány a navrženy doporučení, jak 

se těchto skutečností zbavit. 

 

4.2.  Reklama a propagace  

 Aby podnik oslovil a získal více zákazníků, je pro něj velmi důležitá reklama, 

propagace firmy a značení, jak se ke kamenné pobočce dostat. Podnik nemá téměř 
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nic z výše uvedených. Pokud se zákazník dopředu neinformuje, do podniku v Ostravě 

– Vítkovicích snad ani netrefí. Firma z venku nemá žádné ukazatele, žádné billboardy 

ani poutače. Nejvhodnější by bylo minimálně několik takových umístit poblíž prodejny, 

a to nejlépe na ulici Ruskou nebo v oblasti Mírového náměstí, které se nachází 

přibližně 100 metrů od prodejny. Zpracování grafiky a výtisk jednoho billboardu 2 x 1 

metr stojí u nedaleko sídlící marketingové společnosti FoxVision okolo 500 Kč. 

 V lehce omezených finančních podmínkách, ve kterých se podnik nachází, 

neexistuje mnoho možností, jak podnik levně a kvalitně propagovat. Zřejmě tou 

nejlepší z nich je propagace pomocí samotných zákazníků, kdy pro podnik nevznikají 

žádné vstupní náklady. Mohlo by jít například o různé věrnostní programy nebo slevy 

pro stávající zákazníky. Každý zákazník by měl svůj účet, svoji kartičku a za každý 

nákup by se mu postupně načítaly body, popřípadě slevy. Další slevy nebo body by 

mohli zákazníci obdržet při nákupu v obchodu někým z jejich známých, kteří přišli na 

jejich doporučení. Tento typ propagace by pro podnikatele znamenal náklady pouze 

časové, a to na vymyšlení takového programu zavedení do provozu.  

 Jednou z nejlevnějších a v poslední době nejúčinnějších propagací je reklama 

podniku přes internet a sociální sítě.  V současnosti se kolem internetu a sociálních 

sítí točí celý svět a podnikání a propagace nejsou výjimkou. Již za pár set korun 

českých se dá např. na Facebooku vytvořit dobrá reklama, která má tu schopnost, že 

dokáže zacílit přesně na ty cílové skupiny, které podnik potřebuje. Tato propagace 

může být z časového hlediska realizována ihned. 

 

4.3.  Nové internetové stránky 

 S internetem je spojen také další problém firmy. Jedná se o webové stránky, 

které nebyly od roku 2006 nijak graficky upravovány a s moderními trendy nemají 

téměř nic společného. Na internetové stránce najdeme velké množství zboží, ze 

kterého si často nezkušený zákazník nedokáže vybrat. Z tohoto důvodu chybí na 

stránce viditelný odkaz na Skype kontakt či výše zmiňovaný Facebook, kde může 

zákazník online komunikovat s prodejci a získat tak užitečné informace či odborné 

rady. Cena nových a kvalitních internetových stránek vytvářených dobrým grafikem a 

programátorem nebo společností zabývající se vytvářením webů stojí v současnosti 

přes 20 000 Kč. Vytvoření takových stránek trvá přibližně 4 měsíce. 
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4.4.  Snížení nákladů 

 Z finanční analýzy bylo zjištěno, že podnik se nachází v ne nejhorší finanční 

situaci. Firma je dostatečně likvidní, i když většinu jejich oběžných aktiv tvoří zásoby 

zboží a materiálu a ne mnohem likvidnější peněžní prostředky. Podnik není nijak zvlášť 

zadlužený a celých 76 % majetku je kryto vlastními zdroji. Jediným větším problémem 

finanční situace podniku jsou malé tržby a s nimi spojené velmi nízké zisky firmy. 

Podnik je ze zisku sotva schopen zaplatit své 2 majitele jako zaměstnance téměř nic 

víc si nemůže dovolit. Možným řešením této situace je snížení nákladů spojené 

s nákupem zboží. Na kamenné pobočce je v průměru k okamžitému odběru 100 

jízdních kol. Pokud by tohle množství bylo sníženo o 50 %, podnik by ušetřil přibližně 

450 000 Kč, které by mohl investovat například do propagace nebo k zaměstnání 

dalšího pracovníka. Získal by tím nové zákazníky, kteří představují vyšší tržby a také 

zisk. Realizace tohoto návrhu není jednoduchá, zabrala by majitelům minimálně 2 

roky, ale není spojena s žádnými dalšími náklady. Vzhledem k tomu, že výrobci vyrábí 

a vydávají na každý rok novinky a jiné kola, podnik by musel postupně snižovat své 

nákupy zboží tak dlouho, až by se dostal na stanovených 50 %, což je přibližně 50 

jízdních kol. 

 

4.5.  Rozšíření nabídky 

 Dalším možným zvýšením konkurenceschopnosti a získáním konkurenční 

výhody je rozšíření nabídky o silniční kola a elektrokola. Silniční kola mají, i při stavu 

našich silnic v jakém jsou, stále své opodstatnění a lidé se po nich poptávají a jsou za 

tyto výrobky ochotni zaplatit nemalé peníze. Podobně je to také s elektrokoly, jejichž 

prodeje rostou každým rokem a tyto „nápomocná“ kola si kupuje a využívá stále více 

a více lidí. Tento návrh je realizovatelný dá se říci ihned, ale je spojen s vysokými 

finančními náklady. Podnik by si musel najít vhodného výrobce a dodavatele, zboží 

nakoupit a zadat do prodeje. Ceny silničních kol i elektrokol se pohybují průměrně 

okolo 20 tis. Kč. Pokud by jich podnik nakoupil ihned od každého druhu např. 10, 

znamenalo by to pro podnik náklady cca 400 tis. Kč.  
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5. Závěr 

 

 Konkurenceschopnost je velmi široký pojem a setkává se s ní každý subjekt 

v podnikatelském prostředí. V rámci udržení se na trhu a dosahování svých vytýčených 

cílů by měl mít každý podnik přehled o konkurenci a snažit se o získání konkurenční 

výhody vůči ostatním podnikům vystupujících ve stejném odvětví. 

 Cílem bakalářské práce je zhodnocení konkurenceschopnosti rodinného 

podniku. Pro tento účel je zvolen malý podnik Cyklo Šlachta, zabývající se prodejem a 

servisem jízdních kol a jejich doplňků. Na základě analýz pomocí vybraných metod 

jsou majitelům podniku vytvořeny návrhy ke zlepšení situace podniku a zvýšení 

konkurenceschopnosti. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. 

 V první části jsou definovány teoretické pojmy související s daným tématem. 

Hlavními popisovanými aspekty jsou konkurenceschopnost, konkurence, konkurenční 

výhoda a jednotlivé konkurenční strategie. Dále termíny, které jsou spojeny 

s vybraným podnikem jako např. charakteristika podnikání, charakteristika rodinného 

podnikání nebo právní formy podnikání a rozdíly mezi nimi. Na konci této kapitoly jsou 

popsány metody, určené k analýze a vyhodnocení konkurenceschopnosti v podniku. 

Pro daný účel jsou vybrány PESTLE analýza, Porterova analýza, SWOT analýza a 

finanční analýza. 

 Na začátku teoretické části práce je popsán analyzovaný podnik, jeho základní 

informace, vznik a vývoj firmy a předmět podnikání. Ve zbytku kapitoly je tento podnik 

podroben analýze zhodnocení konkurenceschopnosti. První metodou je PESTLE 

analýza, která identifikuje vnější makropodnikatelské vlivy. Mezi tyto faktory, které jsou 

pro podnik neovlivnitelné, patří politické, ekonomické, socio – kulturní, technologické, 

legislativní a ekologické. Dalšími vnějšími faktory se zabývá Porterova analýza, která 

popisuje 5 konkurenčních sil, působících na podnik. Analýza nám určuje jednotlivé 

skupiny zákazníků, konkurenci na trhu, vyjednávací sílu dodavatelů, hrozby spojení se 

vstupem nových konkurentů na trh a hrozby substitutů. Ve finanční analýze je 

zhodnocena finanční situace podniku, jeho schopnost likvidity, zadluženosti, 

výkonnosti a rentability. SWOT analýza nám shrnuje tyto výsledky do silných a slabých 

stránek podniku a možných příležitostí a hrozeb v okolí podniku. 
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 Na základě SWOT analýzy jsou ve třetí části bakalářské práce vytvořeny návrhy 

a doporučení pro získání konkurenční výhody a zvýšení konkurenceschopnosti. 

 Podnik by si měl udržet své silné stránky a dále pokračovat ve své houževnaté 

a dobré práci se zákazníky. Dále se snažit o přeměnu slabých stránek na silné a využití 

příležitostí v okolí, které se mu zajisté vyskytují.  

 Po vyhodnocení všech analýz konkurenceschopnosti se dá říci, že podnik Cyklo 

Šlachta je dostatečně konkurenceschopný a v příštích letech by si měl minimálně 

udržet své postavení na trhu. Firma by se měla zejména zaměřit na získání nových 

zákazníků, kteří by přinesli do podniku požadovaný zisk. S větším finančním kapitálem 

bude firma schopna investovat do dalšího rozvoje. Podniku jsou vytvořeny návrhy, 

které by mohly být pro podnik přínosem do budoucnosti a přispět tak jeho dalšímu 

růstu.  
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Seznam zkratek 

 

tzv.    takzvané 

př.    příklad 

např.    například 

cca    cirka, přibližně 

atd.    a tak dále 

popř.    popřípadě 

mil.    milión 

tis.    tisíc 

s.    strana 

č.    číslo 

obr.    obrázek 

tab.    tabulka 

MSP    malé a střední podnikání 

PO    právnická osoba 

FO    fyzická osoba 

OSVČ    osoba samostatně výdělečně činná 

DPH    daň z přidané hodnoty 

HDP    hrubý domácí produkt 

Kč    korun českých 

a.s.    akciová společnost 

s.r.o.    společnost s ručením omezeným 

v.o.s.    veřejná obchodní společnost 

k.s.    komanditní společnost 

ROA    rentabilita vlastních aktiv 
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ROS    rentabilita tržeb 

ROE    rentabilita vlastního kapitálu 

ČSÚ    Český statistický úřad 

Sb    sbírky 

A    aktiva 

OA    oběžná aktiva 

SA    stálá aktiva 

VK    vlastní kapitál 

CK    cizí kapitál 

T    tržby 

%    procenta 
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