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1 Úvod 

 Na současných trzích existuje mnoho všemožných podniků, a proto je pro ně 

velmi obtížné prosadit se a získat si své postavení. Aby se stal podnik úspěšným, 

musí být konkurenceschopný. Neustпlý konkurenční boj podniky nutí zvyšovat jejich 

výkonnost, měnit způsob dosavadního podnikového myšlení či rozši ovat a efektivně 

koordinovat podnikovou infrastrukturu. Výchozím p edpokladem pro tento stav je 

hledпní a využívпní skrytých potenciпlů, jež pro podniky mohou hrпt klíčovou roli 

ve smyslu konkurenčních výhod a mohou jim tak zajistit významné postavení 

v tržním prost edí. 

 Téma konkurenceschopnosti se stalo v průběhu několika posledních let velmi 

aktuпlním. Existuje nespočet autorů zabývajících se touto problematikou, avšak jejich 

nпzory se odlišují a v pramenech nelze najít jednotnou univerzální definici tohoto 

pojmu. 

 S rostoucím zájmem o proniknutí do problematiky konkurenceschopnosti, 

roste rovněž význam pro podniky. Pokud chce být podnik úspěšný, tedy 

konkurenceschopný, je nucen neustále nacházet skrytý potenciпl (nap . ve formě 

znalostí, inovací apod.) a umět ho využít ve svůj prospěch. 

 P edmětem diplomové prпce byla zvolena „Analýza konkurenceschopnosti 

podniku.“ Pro realizaci byl vybrпn skutečný výrobní podnik s fiktivním názvem 

Ornament. 

 Cílem diplomové práce je provést analýzu vybraného segmentu podniku 

a zhodnotit, v jaké pozici se podnik nachází. Smyslem je pokusit se navrhnou 

opat ení, aby došlo ke zvýšení, zlepšení, či alespo  udržení pozice firmy z hlediska 

konkurenceschopnosti. 

 Prпce je členěna do několika čпstí. Ve druhé kapitole bude podrobněji 

rozepsпna metodika ešení diplomového úkolu.  Jde o up esnění posloupnosti ešení 

v několika fпzích (od hlubšího studovпní pramenů, p es vyhledпní konkrétního 

podniku, provedení vybraných analýz, až po navrhnutí opat ení, kterп mohou vést 

ke zlepšení či udržení konkurenceschopnosti). T etí kapitola se věnuje popisu 

p ístupů a metod vhodných pro analýzu konkurenceschopnosti podniku. Kapitola je 
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dělena do dvou oddílů. V prvním z nich jsou zachyceny p ístupy 

ke konkurenceschopnosti dle vybraných autorů. V druhém oddílu je věnovпna 

pozornost vybraným analytickým metodám. Ve čtvrté kapitole je charakterizovпn 

vybraný podnik, jakož i prost edí, v němž se nachпzí – tedy družstevnictví společně 

s partnery a sdruženími, v nichž podnik vystupuje. Pátá kapitola zahrnuje celkovou 

hrubou ekonomickou charakteristiku podniku na základě vybraných ekonomických 

ukazatelů a nпsledně jsou provedeny vybrané analýzy v konkrétním segmentu 

podniku. V šesté kapitole jsou navrhnuta opat ení, které mohou vést ke zvýšení, 

zlepšení nebo alespo  udržení pozice z hlediska konkurenceschopnosti. 

V zпvěrečné čпsti bude celп prпce shrnuta.  
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2 Metodika řešení diplomového úkolu 

 V této kapitole je provedeno up esnění ešení diplomového úkolu od studia 

pramenů, p es seznпmení s konkrétním podnikem, realizaci vybraných analýz, až 

po nпvrhy a doporučení ke zlepšení postavení firmy v rámci konkurenceschopnosti. 

Vlastní ešení prпce je složeno z několika na sebe navazujících a čпstečně 

se vzпjemně prolínajících fпzí.  

 V první fпzi ešení jsou vyhledпny vhodné prameny, z nichž je možné čerpat 

informace, které smě ují k posouzení konkurenceschopnosti. Z množství nalezených 

pramenů jsou všechny hlouběji prostudovпny a nevhodné vy azeny. Zпklad tvo í 

tištěné publikace, jež jsou v průběhu ešení prпce dopl ovпny p evпžně 

o internetové zdroje. P ístupům a metodпm pro analýzu konkurenceschopnosti 

podniku bude věnovпna samostatnп kapitola.  

 Dalším krokem je vytipovпní konkrétní firmy. Po neúspěšném kontaktovпní 

několika podniků kladně zareagovalo výrobní družstvo Ornament. Nпsleduje 

vyhledпní informací o dané firmě, včetně nпvštěvy podnikových webových strпnek. 

Součпstí je také osobní schůzka s p edsedou družstva ( editelem společnosti), na níž 

jsou dohodnuty podmínky spoluprпce. Rovněž jsou poskytnuty veškeré pot ebné 

interní materiпly jako seznam odběratelů či účetní zпvěrky a výroční zprпvy. Také je 

umožněna nпvštěva výrobních prostor a možnost prohlédnout si výrobní proces. 

 Vybraný podnik je specifický tím, že jeho prпvní formou podnikпní je výrobní 

družstvo. Jsou doplněny další prameny a pat ičnп pozornost je tedy věnována 

družstevnictví, zejména v souvislosti s historickým vývojem a vlastní charakteristikou 

založenou na specifických principech. Společnost má také vazby na partnery 

a sdružení, proto je nutné seznпmit se i s těmito subjekty. 

 Další fпzí je vytvo ení celkové charakteristiky podniku. Jako hlavní podklady 

jsou použity údaje z webových stránek firmy, informace ve ejně dostupné 

na internetové síti a rovněž poznatky zjištěné během osobní nпvštěvy podniku. 

 Podnik je tvo en dílčími oblastmi (nap . výroba, marketing, finance 

či personalistika). Tyto segmenty jsou v podniku organizačně odděleny a v rпmci 

jejich chodu probíhají odlišné činnosti, avšak dohromady tvo í harmonický celek. 
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Z funkčních oblastí podniku byl vybrпn segment marketingu, což bylo výsledkem 

další osobní schůzky s p edsedou společnosti a na popud zjištění, že firma chce 

nachпzet novп odbytiště pro své výrobky. 

 Nпsledně je provedeno hodnocení vybraných metod se zamě ením 

na makroprost edí (vnější okolí podniku), konkurenční prost edí v rпmci ČR, tržní 

prost edí z hlediska stпvajících a potenciпlních trhů a prost edí uvnit  podniku 

z pohledu marketingu. Součпstí každé analýzy je dílčí shrnutí, které je dпle 

nápomocné pro syntézu poznatků. Věcnou strпnku ešení obsahuje pпtп kapitola. 

 Po realizaci aplikační čпsti nпsleduje celkové shrnutí zjištěných výsledků 

z provedených analýz. Tato syntéza výsledků poskytuje zпklad pro navržení 

opat ení, jež by mohly vést ke zlepšení konkurenceschopnosti podniku. 

 Zпvěrečnп fпze ešení diplomového úkolu věnuje pozornost výsledkům 

získaným z analýzy a na vybrané z nich se snaží reagovat navržením doporučení, 

kterп by mohla vést k celkovému zlepšení pozice podniku z hlediska 

konkurenceschopnosti. 
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3 Přístupy a metody pro analýzu konkurenceschopnosti 
podniku 

 V kapitole jsou charakterizovпny p ístupy a metody vhodné pro analýzu 

konkurenceschopnosti podniku. V úvodní čпsti je provedeno seznámení s pojmem 

konkurence, dпle jsou popsпny p ístupy ke konkurenceschopnosti dle vybraných 

autorů a nпsledně je pozornost věnována vybraným analytickým metodám. 

3.1 Konkurence 

 Pojem konkurence znamenп soupe ení. V rámci trhu jsou podniky nuceny 

reagovat na situace v konkurenčním prost edí, kde je podmínkou dodržovпní určitých 

pravidel. Pro vstup firem do konkurenčního vztahu jsou nutné alespo  dva 

p edpoklady (Mikolпš, Peterková, Tvrdíková, 2011, s. 194): 

a) být „konkurenční“, tj. mít konkurenceschopnost, resp. musí disponovat 

konkurenčním potenciпlem, 

b) mít „konkurenční“ zпjem, musí chtít vstoupit do konkurence, tedy disponovat 

specifickým potenciálem, tj. podnikavost. 

 V podmínkách konkurence se lze setkávat s pojmem podnikavost, která 

p edstavuje určitou vlastnost firmy v pozitivním slova smyslu. Podnikavost je 

pohonem firmy, nutí k dosahovпní lepších výsledků, ke zvyšovпní 

konkurenceschopnosti, k inovacím apod. 

 V konkurenčním soupe ení mají šanci prosadit se pouze ty podniky, jež svým 

odběratelům mohou nabídnout takovou hodnotu výrobku, kterou nenabídne žпdný 

jiný konkurent. Tato jedinečnп hodnota může p edstavovat konkurenční výhodu 

podniku, která má schopnost p ilпkat zпkazníky a zvýšit jejich poptпvku. 

O konkurenčních výhodпch ve vztahu ke konkurenceschopnosti bude pojednпno 

níže v podpodkapitole 3.2.1. 
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3.2 Přístupy vybraných autorů ke konkurenceschopnosti 

 Existuje mnoho p ístupů ke konkurenceschopnosti, proto pojem nelze vymezit 

jednoznačně za použití všeobecně platné definice. Palatková (2011) zmi uje t i 

proudy, podle nichž lze p istupovat ke konkurenceschopnosti: 

 ekonomický proud, 

 politický proud, 

 proud s důrazem na udržitelný rozvoj. 

 Z ekonomického hlediska je kladen akcent na výrobu, prodej a celkový p ínos 

pro společnost. Politický pohled klade důraz na globпlní prvky z makroekonomického 

hlediska. Ve t etím proudu se prolínп ekonomický i politický pohled zahrnující aspekt 

udržitelnosti. 

 Rovněž se lze setkat s určením hledisek, ve kterých je možné 

konkurenceschopnost uplat ovat. Palatková (2011, s. 158) vymezuje 

konkurenceschopnost: 

a) na makroúrovni (destinace, země, teritoria), 

b) na mikroúrovni (firmy soukromého sektoru), 

c) v různých oborech a oblastech ekonomické činnosti, 

d) na domпcím trhu (vůči importům zboží a služeb), 

e) na zahraničním trhu. 

 Pro ešení diplomového úkolu je klíčovп konkurenceschopnost 

na mikroekonomické úrovni, tedy v podnikovém pojetí, kde bývп nejčastěji slučovпna 

s finančními ukazateli, vnit ními podnikovými zdroji či inovacemi. 

3.2.1 Pojetí konkurenceschopnosti dle Michaela E. Portera 

 Za otce pojmu konkurenceschopnost bývп považovпn Michael E. Porter, jenž 

se zabýval konkurencí, potažmo konkurenceschopností z hlediska firem, p ičemž 

získané poznatky nпsledně p enesl na nпrodní úrove . Porter (1994) za jádro 

výkonnosti firmy z hlediska konkurence považoval konkurenční výhodu. 

Konkurenceschopnost vnímal jako schopnost vyhledat, získat a efektivně využít 
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 Kassay (2013, s. Ň55) rovněž definoval faktory konkurenceschopnosti se 

zamě ením na podnik světové t ídy. Mezi tyto výkonnostní aspekty pat í: 

a) znalostní kapitál, 

b) technologie, 

c) kvalita, 

d) náklady, 

e) produkt, 

f) komunikační schopnosti, 

g) reflektovпní časového rozměru podnikпní, 

h) souhrnné působení podniku, 

i) schopnost podniku vytvп et strategické aliance, 

j) kapitпlovп síla a finanční způsobilost. 

3.2.3 Pojetí konkurenceschopnosti dle Zdeňka Mikoláše a kol. 

 Konkurenceschopnost lze chпpat jako určitou schopnost podniku být 

úspěšným. „Konkurenceschopnost podniků (globпlních, satelitních i lokпlně 

působících) se p emě uje do podoby konkurenční síly“ (Mikolпš, Peterková, 

Tvrdíková, 2011, s. 217). Podstatné je tedy nalézt konkurenční výhody, které je nutné 

efektivně využít ve svůj prospěch. Tyto výhody mohou být spat ovпny v produkování 

a využívпní inovací. 

 Existuje nespočet definic konkurenceschopnosti, jelikož ji lze posuzovat 

z hlediska stпtů, regionů, podniků apod. Z podnikatelského hlediska 

„konkurenceschopnost p edstavuje způsob, jakým stпt vytvп í, rozvíjí a udržuje 

prost edí, které podporuje konkurenceschopnost firem“ (Ludvík, Mikolпš, 

Wozniaková, 2008, s. 20). O konkurenceschopnosti nelze hovo it pouze na nпrodní 

úrovni, ale jednп se rovněž o odvětví, regiony a podniky, které svou činností 

zabezpečují vysokou míru p íjmů a zaměstnanosti. 

Konkurenceschopnost jako potenciál 

 Potenciпl firmy p edstavuje její způsobilost ve smyslu úspěšného napl ovпní 

její vize. „Existuje potenciпl jako rozdíl mezi tím, co je, a tím, co může nebo musí být 

– tedy je to pravděpodobnп změna, kterп vyvolпvп jednak odpor ke změně, jednak je 
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to p íležitost k umocnění původního potenciпlu nebo ke vzniku nového potenciпlu 

firmy“ (Mikolпš, Peterková, Tvrdíková, 2011, s. 3). 

Faktory konkurenceschopnosti 

 Rovněž jako jiné charakteristiky, tak i konkurenceschopnost je ovliv ovпna 

celou adou faktorů. Dvě zпkladní skupiny jsou tvo eny vnit ními a vnějšími aspekty. 

Vnit ní faktory jsou sledovпny uvnit  podniku a lze tedy mezi ně zahrnout výrobní 

program, prost edky a procesy, konkrétně nap . suroviny, výrobní technologie, stroje, 

prostorové uspo пdпní, výrobek apod. Dпle zde pat í management, zaměstnanci 

a systémy pro sdílení a p enos informací. Vnější faktory firma nemůže ovlivnit, jelikož 

působí zvenčí. Spadп mezi ně dostupnost zdrojů, legislativa a tržní prost edí (Ludvík, 

Mikolпš, Wozniakovп, Ň00Ř). 

 Existuje pět hlavních, tzv. „měkkých“ faktorů konkurenceschopnosti (Mikolпš, 

Peterková, Tvrdíková, 2011): 

a) Idea neboli stěžejní myšlenka, na níž stojí podstata a vize firmy. 

b) Totem je místo, jež p evпdí ideu do prostoru. 

c) Design znamenп reprezentační obraz ideje. 

d) Rituál charakterizuje komunikaci odvíjející se z ideje. 

e) Inovace p edstavuje průběh nových změn ostatních „měkkých“ faktorů. 

3.3 Vybrané metody pro analýzu konkurenceschopnosti podniku 

 Nejprve je podnik posuzovпn na zпkladě hrubé ekonomické charakteristiky 

podniku. V kapitole je pojednпno o vybraných finančních ukazatelích z oblasti 

rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity, produktivity prпce a nпkladovosti. Dále je 

věnovпna pozornost zvoleným analýzám v konkrétním segmentu podniku. Budou 

vybrány metody pro charakteristiku makroprost edí (vnějšího okolí firmy), 

konkurence, trhů a vnit ního prost edí firmy v rámci zvoleného segmentu marketingu. 
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3.3.1 Vybrané ukazatele pro posouzení celkové ekonomické 

charakteristiky podniku 

 V této čпsti bude pojednáno o zvolených ekonomických ukazatelích rentability, 

aktivity, likvidity, zadluženosti, produktivity prпce a nпkladovosti. V p ípadech, v nichž 

je nutné pro výpočet používat tržby, jsou zahrnuty pouze tržby za prodej výrobků 

a služeb, neboť ostatní položky jsou zanedbatelné a z hlediska účetnictví pro věrný 

a poctivý obraz výpočtu nevýznamné. 

Vybrané ukazatele rentability 

 Ukazatele rentability nпleží do skupiny poměrových ukazatelů, jelikož je 

do poměrového vztahu dпvпn zisk a zdroje. Účelem je charakterizovat výnosnost 

prost edků, jež firma vklпdп do podnikпní. Výsledky se udávají v procentech. 

Pro posouzení výnosnosti byly vybrány následující ukazatele pomě ující prost edky 

vložené do podnikпní z dlouhodobého hlediska (Scholleová, 2012): 

a) Rentabilita aktiv je mě ítkem pro hodnocení celkové výnosnosti vloženého 

kapitálu. Místo položky zisku p ed úroky a zdaněním byl použit provozní 

výsledek hospoda ení jednoduše zjistitelný z výkazu zisku a ztráty. Vzorec pro 

výpočet rentability aktiv je vyjпd en níže. 

 
celkem aktiva

íhospodaren výsledek provozní
  aktiv arentabilit =     (3.1) 

b) Rentabilita vlastního kapitálu je ukazatelem pro posouzení výnosnosti kapitálu 

vloženého vlastníky. Vzorec pro výpočet charakteristiky je zaznamenпn níže. 

 kapitál vlastní

zisk čistý
 kapitálu  vlastního arentabilit =

     (3.2) 

Vybrané ukazatele aktivity 

 Ukazatele aktivity spadají rovněž do skupiny poměrových ukazatelů a sledují 

vпzanost různých forem majetku ve firmě. Smyslem je zachytit p eměnu majetku 

podniku na tržby, a to prost ednictvím ukazatelů rychlosti obratu neboli obrпtky, 

či ukazatelů doby obratu. Pro účely prпce byly vybrány následující charakteristiky 

(Scholleová, 2012): 
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a) Doba obratu krátkodobých pohledávek je mě ítkem, jež posuzuje, kolik dní 

průměrně pot ebují odběratelé na uhrazení krпtkodobých pohledпvek. 

tržby denní prumerné

pohledávky krátkodobé
  pohledávek chkrátkodobýobratu  doba =   (3.3) 

b) Doba obratu krátkodobých závazků je ukazatelem pro posouzení průměrné 

doby, než je podnik schopen splatit krátkodobé dluhy. 

 tržby denní prumerne

závazky krátkodobé
 závazku  chkrátkodobýobratu  doba =

   (3.4) 

 Mezi dobou obratu pohledпvek a zпvazků zaujímп zvlпštní postavení 

tzv. pravidlo solventnosti, které p íslušné doby obratu porovnпvп. Pokud je doba 

obratu pohledпvek kratší než doba obratu zпvazků, lze podnik považovat 

za solventní. Obecně tedy musí platit pravidlo níže. 

závazků chkrátkodobýobratu  doba  pohledávek chkrátkodobýobratu  doba <  (3.5) 

Vybrané ukazatele zadluženosti 

 Na zпkladě další skupiny poměrových ukazatelů je posuzována míra 

financování vlastními a cizími zdroji. K hodnocení kapitálové struktury podniku byla 

vybrána následující charakteristika (Scholleová, 2012): 

a) Celková zadluženost neboli ukazatel vě itelského rizika vyjad uje proporci, 

v níž je podnikový majetek financovпn za použití externích zdrojů. 

 
celkem aktiva

kapitál cizí
  tzadluženos celková =       (3.6) 

Vybrané ukazatele likvidity 

 Charakteristiky likvidity jsou dalšími poměrovými ukazateli. Pracují 

s krátkodobými zdroji a posuzují schopnost podniku být likvidní, tedy hradit závazky 

z prost edků, jenž jsou k tomu určeny, a to oběžnými aktivy. Pro hodnocení likvidity 

podniku byly vybrány tyto ukazatele (Scholleová, 2012): 
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a) Celková (běžná) likvidita vyjad uje, zda je podnik schopen platit své zпvazky 

z oběžného majetku. 

 
závazky krátkodobé

aktiva obežná
  likvidita celková =       (3.7) 

b) Okamžitá likvidita je ukazatelem pro posouzení okamžité schopnosti podniku 

uspokojit vě itele prost ednictvím nejlépe likvidní čпsti oběžného majetku, tedy 

pomocí pohotových platebních prost edků. 

 
závazky krátkodobé

prostredky platební pohotové
  likvidita okamžitá =     (3.8) 

Vybrané ukazatele produktivity 

 Ukazatele produktivity jsou jedním z méně obvykle užívaných poměrových 

ukazatelů. Z tohoto hlediska byl vybrán ukazatel hodnotící celkové tržby na jednoho 

zaměstnance, jenž vyjad uje, jak velké množství tržeb je vyprodukovпno pracovní 

činností jednoho pracovníka (Scholleovп, Ň01Ň). Vzorec pro výpočet ukazatele je 

dokumentovпn níže. 

uzamestnanc pocet prumerný

tržby
  ezamestnanc jednoho na tržby celkové =   (3.9) 

Vybrané ukazatele nákladovosti 

 Ukazatele nákladovosti neboli nпročnosti pomě ují významné nпkladové 

položky s tržbami a vyjad ují podíl nпkladových položek na celkových tržbпch 

podniku. Smyslem je zjistit, zda je podnik schopen svými tržbami pokrýt nпklady. 

Vybrпny byly nпsledující ukazatele (Pet ík, Ň00ř): 

a) Materiálová nákladovost vyjad uje poměr spot eby energie a materiпlu 

na podnikových tržbпch. 

 
tržby

materiál na náklady
  tnákladovos ámateriálov =             (3.10) 
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b) Osobní nákladovost posuzuje podíl osobních nпkladů na zaměstnance 

v porovnání s tržbami. 

 
tržby

náklady osobní
  tnákladovos osobní =               (3.11) 

3.4 Posouzení vybraného segmentu podniku 

 Z funkčních oblastí podniku byla pro posouzení konkurenceschopnosti 

vybrána oblast marketingu. V průběhu posledních několika let se ízení marketingu 

stalo jednou z klíčových funkcí pro prezentaci podniku a získпní zпkazníků. 

„Marketing vytvп í jednotný vzпjemně propojený komplex činností, jehož odrazem je 

ucelené marketingové ízení podniku. Úkolem marketingu pak je nasměrovat firmu 

na poskytovпní vhodných produktů určitým skupinпm zпkazníků. Úspěšný marketing 

začínп zjištěním pot eb a požadavků zпkazníka.“ (Kašík, 1řřŘ, s. 1ř1).   

3.4.1 Charakteristika makroprostředí 

 Charakteristika makroprost edí p edstavuje posuzovпní vnějšího prost edí 

firmy, jehož faktory mají na působení podniku významný dopad, avšak firma je svou 

činností není schopna ovlivnit, může jim pouze p izpůsobit své podnikпní. 

 Vlastní charakteristika makroprost edí vychпzí z PESTLE analýzy, jenž 

posuzuje faktory politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní 

a ekologické (Červený, Ň014). Nebudou posuzovпny všechny charakteristiky, nýbrž 

výběr je orientovпn z hlediska marketingu lidí, kte í mají zпjem a prost edky ke koupi. 

 Pro ešení prпce bude makroprost edí charakterizovпno účelově. Smyslem je 

rozčlenit trh na prost edí, kde by bylo možné se uplatnit (kup . tam, kde jsou konflikty, 

neroste hrubý domпcí produkt atd., by realizace vstupu na trhy mohla být složitější). 

Z tohoto hlediska budou nпsledně zvoleny konkrétní faktory, jež budou dпle 

podrobněji posuzovпny. 
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3.4.2 Analýza konkurentů a analýza trhů 

 Použití těchto analýz bylo inspirovпno Porterovou analýzou, jež se obecně 

zabývá zákazníky, dodavateli, konkurenty a trhy (Červený, Ň014). Pro účely prпce 

bude provedeno posouzení vybraných konkurentů v rпmci ČR a analýza stпvajících 

a potenciпlních trhů. Výběr charakteristik byl uskutečněn na zпkladě identifikace 

faktorů, jež mají vliv na postavení firmy v podmínkách konkurence. 

3.4.3 Charakteristika mikroprostředí 

 Charakteristika mikroprost edí firmy zahrnuje posouzení prost edí uvnit  

podniku na zпkladě interních faktorů, které firma svou činností dokпže ovliv ovat. 

Vlastní charakteristika mikroprost edí vychпzí z interní analýzy rozší eného 

marketingového mixu, jenž posuzuje produkt, cenu, distribuci, komunikaci, 

pracovníky, podnikové procesy a plпnovпní (Červený, Ň014).  

 Pro ešení prпce bude interní analýza vnit ního prost edí podniku provedena 

pro zvolený segment marketingu. Z výčtu bude vybrпno několik charakteristik, které 

jsou významné pro hodnocení zvolené oblasti.  

3.5 Shrnutí ke kapitole 

 Každý z vybraných autorů nahlíží na konkurenceschopnost jiným způsobem. 

P i realizaci prпce bude konkurenceschopnost chпpпna jako schopnost podniku být 

„konkurenční“ ve smyslu úspěšný a tedy umět využít svůj konkurenční potenciпl. 

 Věcný postup aplikační čпsti prпce bude proveden nejprve charakteristikou 

podniku jako celku z hlediska hrubé ekonomické analýzy a dále bude posuzován 

vybraný segment podniku prost ednictvím zvolených metod z analytické činnosti. 

V celkové hrubé ekonomické analýze budou hodnoceny vybrané finanční ukazatele 

za období let Ň011, Ň01Ň a Ň01ň. Modifikací zvolených metod bude nпsledně 

provedeno posuzovпní makroprost edí, konkurentů, trhu a na stejném principu bude 

realizována interní analýza podniku. 
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4 Charakteristika konkrétního podniku 

 Pro ešení diplomové prпce bylo zvoleno výrobní družstvo Ornament – jedná 

se o konkrétní existující podnik, avšak pro účely prпce je nпzev fiktivní. Prпvní 

formou podnikпní společnosti je tedy družstvo. V současnosti jsou družstva 

považovпna spíše za jakýsi zvlпštní druh obchodních společností, avšak povědomí 

o firmách s družstevní formou podnikпní může být různé, tudíž pro p iblížení situace 

v oblasti družstevnictví je za azena kapitola 4.1.  

 Vlastní charakteristika podniku bude provedena prů ezem historií až 

do dnešního působení. Ještě je nutné uvést partnery a sdružení, v nichž firma 

vystupuje – jedná se zejména o společnost Ornex a Svaz českých a moravských 

výrobních družstev. 

4.1 Pohled na družstevní formu podnikání 

 Pokornп (Ň014) definuje obchodní společnosti jako subjekty vytvп ené lidskou 

činností, jenž slouží k alokaci zdrojů. Rovněž zdůraz uje, že v rámci obchodních 

korporací může být podnikatelskп činnost provпděna efektivněji, než individuпlně. 

4.1.1 Historický vývoj družstevnictví 

 První družstvo v Evropě bylo založeno roku 1Ř44 v tehdejší Anglii, konkrétně 

ve městě Rochdale. Na území dnešní České republiky bylo první družstvo založeno 

o t i roky později, a to v roce 1Ř47. Největší rozvoj družstevnictví nпsledoval během 

první republiky, tedy v období mezi první a druhou světovou vпlkou. V tehdejší době 

byla nejhojněji zastoupena družstva úvěrní, družstva elektrпrenskп a strojní družstva 

( ímalovп, Ň004). 

 V období socialismu bylo postavení družstev utlačovпno v důsledku 

direktivního ízení ekonomiky. Tehdy byla nejvíce zastoupena družstva spot ební, 

zemědělskп, výrobní a později také družstva bytovп. Po politickém p evratu v roce 

1řŘř se postavení družstev zпsadně změnilo, avšak vůči jiným obchodním 

společnostem byla družstva stпle v nevýhodě. To bylo dпno zejména limity a danými 
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postupy u t etích osob a majetku družstevníků. Proto často dochпzelo ke změnпm 

prпvní formy podnikпní tehdejších družstev, a to hlavně kvůli obavпm ze snížení 

konkurenceschopnosti ( ímalovп, Ň004). 

 Zlom nastal v roce 1991, kdy byla problematika družstev podrobněji 

zpracována v zпkoně č. 51ň/1řř1 Sb., obchodní zпkoník – ten však k 31. 12. 2013 

zanikl. Od 1. 1. Ň014 místo něj vstoupil v platnost zпkon č. ř0/Ň01Ň Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech, kde došlo k nejnovějším úpravпm, a jehož 

znění je platné dodnes. 

4.1.2 Charakteristika družstevních společností 

 Dle zпkona č. 51ň/1řř1 Sb., obchodní zпkoník bylo družstvo definovпno jako 

„společenství neuzav eného počtu osob založeným za účelem podnikпní nebo 

zajišťovпní hospodп ských, sociпlních nebo jiných pot eb svých členů.“1 Avšak vznik 

zпkona č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních korporacích dokazuje, že jsou družstva 

považovпna spíše za obchodní společnosti, navzdory jejich funkci hospodп ské 

(podnikatelské) a zпrove  sociпlní (Pokornп, Ň014). Nově se v tomto zпkoně lze 

setkat s pojmem Evropskп družstevní společnost, jenž obecně p edstavuje družstvo 

v rámci zemí Evropské unie. 

 ímalovп (Ň004) zdůraz uje hlavní principy typické pro družstevnictví. 

Majoritním p edpokladem je kolektivismus, jenž podněcuje sdružovпní lidí 

do kolektivu za účelem provпdění společné činnosti. Dalším významným prvkem je 

otev enost členství, což vystihuje variabilitu počtu členů v průběhu fungovпní 

družstva. Důležitým znakem je rovněž demokracie a rovnost členů, což zajišťuje 

stejné postavení jednotlivých členů, výsadu podílet se na sprпvě a ízení a jeden hlas 

p i hlasovпní. Pokornп (Ň014) hovo í navíc o p edpokladu dobrovolnosti, jenž je 

založen na svobodné vůli jedince a dokladuje dobrovolnou účast. Dпle vyzdvihuje 

princip majetkové účasti a omezenost ručení členů. 

 

                                            
1 Zпkon č. 51ň/1řř1 Sb., obchodní zпkoník. In: Sbírka zákonů České republiky [online] 5.11.1991 [cit. 
2015-03-11]. Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h2.aspx 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h2.aspx
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 Mechanismus družstev se liší od fungovпní obchodních společností. 

Důležitým rozdílem je majetkovп účast v rпmci družstev. Zatímco obchodní 

společnosti obecně jsou založeny na principu vlastnictví, tedy o osudu firmy 

rozhodují vlastníci (akcionп i, společníci), v družstvu, kdo chce rozhodovat, musí být 

členem a všichni členové mají jeden hlas (pokud není ve stanovпch družstva určeno 

jinak).2 

4.2 Charakteristika vlastního podniku 

 Hlavní činností výrobního družstva Ornament je tradiční výroba ručně 

foukaných a malovaných vпnočních ozdob ze skla. 

4.2.1 Dosavadní vývoj podniku 

 Firma byla zapsпna do obchodního rejst íku v roce 1ř51, na jejímž počпtku 

stпla p ibližně stovka členů. Podnik během své působnosti vyst ídal mnoho činností. 

Nejprve byly vyrпběny vyšívané ubrusy a p edtažené gobelíny, a to v obcích Opava, 

Krnov a B ezovп. Nпsledně se začaly vyrпbět také malované gobelíny, d evěné 

hračky, keramické knoflíky a skleněné vпnoční dekorace. Roku 1ř5ň byla výroba 

rozší ena o dпmskou konfekci. 

 Počпtky výroby vпnočních dekorací jsou spojeny s Jakubčovicemi nad Odrou. 

V roce 1ř60 byla tato výroba p emístěna do Opavy na ulici Provaznickou, avšak 

mezitím již započala výstavba nových výrobních prostor na ulici Sadové, kde se 

v roce 1ř6Ň p esunula výroba hraček, oděvů a vпnočních dekorací. 

 Roku 1ř74 se družstvo sloučilo s jiným výrobním družstvem Moděva a podnik 

tak byl obohacen o několik zakпzkových provozoven, podnikovou prodejnu 

a uč ovské centrum. Počet zaměstnanců čítal okolo osmi set. 

 V ř0. letech došlo k hospodп ským změnпm, jež měly negativní dopad 

na výrobní družstvo. Byly ukončeny zakпzkové výroby, jelikož došlo k jejich 

privatizaci. Rovněž klesala poptпvka ze strany tuzemských zпkazníků, což vedlo 
                                            
2 Zпkon č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 
In: Sbírka zákonů České republiky [online] 25.1.2012 [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=1&idBiblio=74908&recShow=164&nr=90~2F201
2&rpp=100#parCnt  

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=1&idBiblio=74908&recShow=164&nr=90~2F2012&rpp=100#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=1&idBiblio=74908&recShow=164&nr=90~2F2012&rpp=100#parCnt
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k hledání odbytu na zahraničních trzích. Avšak to se povedlo pouze u výroby 

vпnočních dekorací a oděvů, proto v roce 1řřŇ byla zrušena výroba d evěných 

hraček. 

 Rok 1řř7 byl pro družstvo značně nep íznivým, jelikož povodně poničily 

velkou čпst majetku a škoda byla odhadnuta na více než deset milionů korun. Výroba 

vпnočních dekorací a oděvů byla znovuobnovena, ale výroba gobelín musela být 

ukončena. 

 Rok Ň000 p inesl rozvoj vпnočních dekorací a oděvů. Byla také zahпjena 

výroba bižutérie, ta ale v roce Ň00ň skončila. Poptávka po konfekci byla na domácím 

trhu relativně nízkп, proto se většina výroby vyvпžela do Německa a Itпlie, ale 

klesající poptávka v zahraničí si nakonec roku Ň00ř vynutila ukončení oděvní výroby. 

 Hlavním p edmětem podnikпní se až do současnosti stala ruční výroba 

skleněných vпnočních dekorací. Stпle většina produkce putuje do zahraničí, avšak 

poptávka v tuzemsku se rok co rok zvyšuje. 

4.2.2 Dnešní situace v podniku 

 Podnik Ornament sídlí v Moravskoslezském kraji, konkrétně v Opavě. 

V současnosti má firma jedinou výrobní provozovnu. Některé prostory, v nichž 

se kdysi vyrпbělo, jsou nyní nadbytečné, avšak podnik se nechce zbavit jejich 

vlastnictví, proto je pronajímá. 

 Prпvní formou podnikпní firmy je družstvo. Statutпrním orgпnem společnosti je 

p edstavenstvo, které se sklпdп ze t í členů. P edseda p edstavenstva je zпrove  

editel podniku. Společnost nemп žпdné organizační složky v zahraničí. 

 P ípravou pro podnik je každoroční veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem, který 

se po пdп vždy počпtkem roku. Obecně zde designé i p edvпdějí trendy dle konfekce 

a domпcích textilií pro nadchпzející sezónu, jelikož výzdoba vпnočního stromku musí 

být v souladu s celou místností, tzn. s ubrusy, koberci, prostíráním apod. 
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Zaměstnanci 

 Výrobu v podniku zaopat ují výhradně ženy. V současnosti dvě pracovnice 

vymýšlejí vzory a zbytek se věnuje vlastní výrobě. V organizační struktu e podniku je 

jeden vedoucí pracovník. 

 Lze pozorovat rapidní snížení pracovních míst – kdysi mělo družstvo dvacet 

jedna provozoven, nyní je v provozu pouze jedna. Trend vývoje počtu zaměstnanců 

mп víceméně klesající charakter. Vývoj průměrného počtu zaměstnanců v porovnání 

s osobními náklady zachycuje tabulka 4.1. 

Tab. 4.1: Vývoj průměrného počtu zaměstnanců a osobních nпkladů během let Ň010 

až Ň01ň. 

Vývoj průměrného počtu zaměstnanců a osobních nпkladů 
 2010 2011 2012 2013 
Průměrný počet zaměstnanců 39 40 40 36 
Mzdové nпklady (v tis. Kč) 6 162 6 298 6 162 5 009 
Odměny členům statutпrních 
orgпnů (v tis. Kč) 60 60 74 95 

Náklady na sociální zabezpečení 
(v tis. Kč) 1 984 2 103 2 084 1 825 

Sociпlní nпklady (v tis. Kč) 29 7 0 0 
Osobní nпklady celkem (v tis. Kč) 8 235 8 508 8 320 6 929 
Zdroj: Vlastní zpracovпní na zпkladě interních materiпlů podniku 

 V nпvaznosti na počtu zaměstnanců jsou klíčové osobní nпklady. 

Na hospoda ení podniku bude mít od letošního roku neblahý dopad zvýšení 

minimпlní mzdy, jenž mп v nadchпzejících letech pokračovat. 

 Bez pracovníků by nebyly výrobky a k ruční výrobě neodmyslitelně pat í 

spolehlivost a zručnost zaměstnanců. Výhledově nelze jednoznačně íci, zda se 

bude počet pracovníků zvyšovat (očekпvп se větší zпjem zпkazníků p edevším 

ze strany tuzemských občanů), nebo stagnovat či snižovat (nap . z důvodu nпrůstu 

osobních nпkladů, v p ípadě nedostatku financí). 
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Vývoj tržeb 

 Pokles průměrného počtu zaměstnanců je doprovпzen poklesem tržeb. 

Pro výpočty jsou v celé prпci používпny tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, 

neboť se jednп o výrobní společnost a ostatní položky tržeb jsou zanedbatelné 

a z hlediska účetnictví pro věrný a poctivý obraz výpočtu nevýznamné. Vývoj tržeb 

za prodej výrobků a služeb je zaznamenпn v grafu 4.1. 

Graf 4.1: Vývoj tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb 

 

Zdroj: Vlastní zpracovпní na zпkladě interních materiпlů podniku 

 Graf vykazuje klesající trend tržeb. Je naprosto z ejmý markantní pokles tržeb 

v пdech milionů Kč. Rozdíl mezi prvním a posledním zaznamenaném roce činí 

p ibližně dvě t etiny, což značí opravdu výrazný pokles. Největší rozdíl nastal mezi 

lety 2008 a 2009, a to ve smyslu snížení tržeb o zhruba Ň0 mil. Kč, na čemž se jistě 

p ičinila hospodп skп krize. 
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4.3 Partneři a sdružení, v nichž firma vystupuje 

 Spolupráce s partnery a sdruženími je pro firmu Ornament klíčovп, jelikož 

na tyto externí subjekty firma může p enпšet zodpovědnost za určité činnosti a tím 

ze spoluprпce těžit. Hlavním partnerem společnosti Ornament je firma Ornex, která 

zprost edkovпvп export výrobků. 

 Pro podnik je rovněž důležitп účast ve Svazu českých a moravských výrobních 

družstvech, jenž firmě Ornament a všem svým členům poskytuje určitou informační a 

organizační podporu. 

4.3.1 ORNEX, spol. s r.o. 

 Firma Ornex, spol s r.o. vznikla v roce 1991 a sídlí v Jablonci nad Nisou. 

Jedná se o malou exportní společnost s 10-1ř zaměstnanci. Název firmy je zkratkou 

ORNAMENTS EXPORT, což v p ekladu znamenп „vývoz ozdob“ a zпrove  vystihuje 

pracovní nпpl  firmy. Společnost zprost edkovпvп vývoz skleněných ručně 

foukaných a malovaných vпnočních ozdob a ostatních vпnočních dekorací. 

 Firma se také zabývá navrhováním vzorů, barev a dekorací interiéru. 

Každoročně se rovněž účastní mezinпrodního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem 

„Christmas World“, kde p edvпdí své nпvrhy podle aktuпlních trendů. Dle inspirace 

z veletrhu sestavují designé i firmy zbrusu novou kolekci vпnočních ozdob, kterп čítп 

zhruba dva až t i tisíce nových vzorů a dekorů. 

 Ornex nespolupracuje pouze se společností Ornament, ale vesměs se všemi 

důležitými českými výrobci jako nap . Vпnoční ozdoby DUV – družstvo, potažmo i 

slovenskými výrobci. V tzv. vzorkovnпch firma vystavuje p es patnпct tisíc dekorů 

ozdob od různých výrobců.3 

                                            
3 ORNEX. Domů. Ornex.cz [online]. © 2015 [cit.2015-03-12]. Dostupné z: 
http://www.ornex.cz/index.php  

http://www.ornex.cz/index.php
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4.3.2 Svaz českých a moravských výrobních družstev 

 Svaz českých a moravských výrobních družstev původně vznikl roku 1ř76 

a sídlí v Praze na Vпclavském nпměstí. Jednп se o zпjmové sdružení prпvnických 

osob, jehož členy je více než dvě stě ryze českých výrobních družstev. Týkп se 

to oborů jako nпbytek, kosmetika, oděvy, strojírenství, stavebnictví, šperky, vпnoční 

ozdoby a mnoho dalších. Tato družstva sehrпvají důležitou roli p i vývozu výrobků 

do členských zemí EU, Spojených stпtů amerických, Kanady atd. 

 Svaz svým členům poskytuje informační síť s mnoha kvalifikovanými 

odborníky, kte í se zamě ují na finanční a da ové poradenství, poskytují prпvní 

služby, po пdají vzdělпvací a odborné kurzy a pomáhají s organizací na výstavách 

a veletrzích v tuzemsku i za hranicemi. 

 Sdružení zastupuje své členy a hпjí zпjmy výrobních družstev p i jednпní 

s vlпdními orgпny ČR a orgпny EU. Také reprezentuje své členy v Družstevní 

asociaci ČR a v mezinпrodních uskupeních jako nap . Mezinпrodní družstevní svaz.4 

  

                                            
4 SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH VÝROBNÍCH DRUŽSTEV. Domů. Scmvd.cz [online]. © 2015 
[cit. 2015-03-12]. Dostupné z: http://www.scmvd.cz  

http://www.scmvd.cz/
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5 Analýza konkurenceschopnosti vybraného segmentu 
konkrétního podniku 

 V této kapitole bude provedena nejprve hrubá ekonomická analýza podniku 

vybraných finančních ukazatelů pro posouzení konkurenceschopnosti podniku 

z hlediska celku. Nпsledně bude sestavena vlastní analýza vybraného segmentu 

podniku pro posouzení jeho konkurenceschopnosti. Z hlavních funkčních oblastí 

podniku byl vybrпn segment marketingu, jelikož v moderním pojetí ízení podniku 

je kladen obrovský důraz na zпkazníka, jeho pot eby, požadavky apod. A vhodným 

využitím marketingových nпstrojů je nutné zпkazníky informovat o činnosti podniku, 

nabízet své produkty, generovat zisk a upev ovat postavení v rпmci odvětví. 

5.1 Celková hrubá ekonomická charakteristika podniku 

 Základem hrubé ekonomické charakteristiky podniku je zhodnocení vybraných 

ekonomických ukazatelů. Jednп se o výběr ukazatelů rentability, aktivity, 

zadluženosti a likvidity, dále vybrané ukazatele pro posouzení podniku z hlediska 

tržeb a výběr charakteristik pro posouzení nпkladovosti tržeb. K ešení byly 

poskytnuty interní materiály podniku – zejména účetní zпvěrky a výroční zprávy. 

Sledovпny byly t i po sobě jdoucí roky (2011, 2012 a 2013). V p ípadech, v nichž 

je nutné pro výpočet používat tržby, jsou zahrnuty pouze tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb, neboť ostatní položky jsou zanedbatelné a z hlediska účetnictví 

pro věrný a poctivý obraz výpočtu nevýznamné.  

5.1.1 Vybrané ukazatele rentability 

 Tyto charakteristiky pat í do skupiny poměrových ukazatelů, jež dпvп 

do poměru zisk a zdroje. Smyslem je charakterizovat výnosnost prost edků, které 

podnik do svého podnikání vkládá. Ze skupiny charakteristik byly vybrány ukazatele 

pro hodnocení rentability aktiv a rentability vlastního kapitпlu, neboť pomě ují 

dlouhodobě vložené prost edky. 
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Rentabilita aktiv 

 Rentabilita aktiv dпvп do poměru čistý zisk a aktiva, kterп tvo í majetek 

podniku. Smyslem je zhodnotit, zda podnik dokпže svůj majetek efektivně využít. 

Výpočty jsou dokumentovпny v tabulce 5.1. 

Tab. 5.1: Výpočet rentability aktiv 

Rentabilita aktiv 

 
2011 2012 2013 

Provozní výsledek hospoda ení (v tis. Kč) 2 173 -1 879 -2 325 
Aktiva celkem (v tis. Kč) 18 036 17 305 14 219 
Rentabilita aktiv (v %) 12,05% -10,86% -16,35% 

Zdroj: Vlastní zpracovпní na zпkladě interních materiпlů podniku 

 Z údajů v tabulce je viditelné, že se snižují celkovп aktiva i zisk. Rentabilita 

aktiv rovněž klesá až do zпporných hodnot, což zap íči uje p edevším ztrпta 

v posledních dvou hodnocených letech. Podnik tedy vhodně neinvestuje svůj majetek 

tak, aby se výnosnost aktiv v čase zvyšovala. 

Rentabilita vlastního kapitálu 

 Ukazatel rentability vlastního kapitпlu rovněž pat í do skupiny poměrových 

ukazatelů a pomě uje čistý zisk s investovaným kapitálem. Hodnotí kolik zisku 

je vyprodukovпno vlastním kapitпlem podniku. Vypočet je zaznamenпn v tabulce 5.2. 

Tab. 5.2: Výpočet rentability vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu 

 
2011 2012 2013 

Čistý zisk (v tis. Kč) 1 892 -989 -2 366 
Vlastní kapitál (v tis. Kč) 16 065 15 076 12 706 
Rentabilita vlastního kapitálu (v %) 11,78% -6,56% -18,62% 

Zdroj: Vlastní zpracovпní na zпkladě interních materiпlů podniku 

 Rentabilita vlastního kapitálu se v čase snižuje a dosahuje záporných hodnot. 

Z vlastního kapitálu tedy není produkovпn zisk, nýbrž ztráta. Kapitпl vložený vlastníky 

nep inпší výnos.  
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5.1.2 Vybrané ukazatele aktivity 

 Ukazatele aktivity jsou poměrové ukazatele, které sledují, jak podnik využívп 

svůj majetek, konkrétně sleduje vпzanost různých forem majetku v podniku. 

Smyslem je zachytit p eměnu různých forem podnikového majetku na tržby, 

a to za jak dlouho (v p ípadě doby obratu). Vybranými ukazateli je doba obratu 

krпtkodobých pohledпvek a krпtkodobých zпvazků. Z krátkodobých pohledávek 

a zпvazků byly zvoleny pouze ty, které se týkají obchodních vztahů, tedy se 

zamě ením na výrobu. Zvlпštní postavení zaujímп pravidlo solventnosti, jež hodnotí 

solventnost podniku z hlediska porovnání doby obratu pohledпvek a zпvazků. 

Doba obratu krátkodobých pohledávek 

 Doba obratu krпtkodobých pohledпvek posuzuje, jak dlouho průměrně trvп, 

než podnik obdrží platby od odběratelů. Zachycení doby obratu pohledávek 

je v tabulce 5.3. 

Tab. 5.3: Výpočet doby obratu krátkodobých pohledávek 

Doba obratu krátkodobých pohledávek 

 
2011 2012 2013 

Pohledávky z obchodních vztahů (v tis. Kč) 1 128 998 1 119 
Průměrné denní tržby (v tis. Kč) 50,98 46,87 34,39 
Doba obratu pohledávek 22,12 21,29 32,54 

Zdroj: Vlastní zpracovпní na zпkladě interních materiпlů podniku 

 Ve druhém hodnoceném roce byl zjištěn nepatrný pokles ukazatele, avšak ve 

výsledku je zaznamenпn nпrůst hodnot, tedy odběratelům trvп čím dál tím déle, než 

firmě zaplatí za nпkup výrobků. 

Doba obratu krátkodobých závazků 

 Ukazatel doby obratu krпtkodobých zпvazků vyjad uje, kolik dní průměrně 

trvп, než je podnik schopen zaplatit krпtkodobé dluhy. Výpočet doby obratu zпvazků 

je dokumentován v tabulce 5.4. 
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Tab. 5.4: Výpočet doby obratu krátkodobých zпvazků 

Doba obratu krпtkodobých zпvazků 

 
2011 2012 2013 

Závazky z obchodních vztahů (v tis. Kč) 285 192 228 
Průměrné denní tržby (v tis. Kč) 50,98 46,87 34,39 
Doba obratu zпvazků 5,59 4,10 6,63 

Zdroj: Vlastní zpracovпní na zпkladě interních materiпlů podniku 

 Podnik vykazuje velmi nízké hodnoty v p ípadě zпvazků z obchodních vztahů, 

proto jsou výsledky velmi nízké. Pozitivní je výsledek v druhém hodnoceném roce, 

v němž se doba obratu snížila. Avšak v porovnпní prvního roku se t etím 

je z namě ených hodnot patrné, že podniku trvп déle, než splatí své krпtkodobé 

dluhy. 

Pravidlo solventnosti 

 S dobou obratu pohledпvek a zпvazků obecně souvisí tzv. pravidlo 

solventnosti, jež porovnпvп p íslušné doby obratu. Aby byl podnik solventní, musí být 

doba obratu pohledпvek kratší než v p ípadě zпvazků. Porovnпní je zachyceno 

v tabulce 5.5. 

Tab. 5.5: Porovnání doby obratu krátkodobých pohledávek a zпvazků 

Pravidlo solventnosti 

 
2011 2012 2013 

Doba obratu pohledávek 22,12 21,29 32,54 
Porovnání > > > 
Doba obratu zпvazků 5,59 4,10 6,63 

Zdroj: Vlastní zpracovпní na zпkladě interních materiпlů podniku 

 Ve všech hodnocených letech pravidlo solventnosti není splněno. Podnik mп 

vysoké pohledávky z obchodních vztahů oproti zпvazkům z těchto vztahů. Z toho 

plyne, že firma platí d íve svým dodavatelům a až nпsledně p ijímп platby 

od odběratelů. V tomto ohledu tedy podnik nelze považovat za solventní. 
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5.1.3 Vybrané ukazatele zadluženosti 

 Ukazatele zadluženosti posuzují skladbu kapitálové struktury podniku. 

Vyjad ují, jak velkп čпst podnikového majetku je financovпna externími či interními 

zdroji. Pro posouzení zadluženosti byl vybrпn ukazatel celkové zadluženosti podniku. 

Celková zadluženost 

 Ukazatel celkové zadluženosti vyjad uje procentuální podíl financování 

podnikového majetku za použití cizích zdrojů. Výpočet je zachycen v tabulce 5.6. 

Tab. 5.6: Výpočet celkové zadluženosti podniku 

Zadluženost vlastního kapitпlu 

 
2011 2012 2013 

Cizí zdroje (v tis. Kč) 1 926 1 347 1 514 
Vlastní kapitál (v tis. Kč) 16 065 15 076 12 706 
Zadluženost vlastního kapitпlu (v %) 11,99% 8,93% 11,92% 

Zdroj: Vlastní zpracovпní na zпkladě interních materiпlů podniku 

 Z tabulky je z ejmé, že zhruba 10% aktiv je financovпno z externích zdrojů. 

Vlastní kapitпl činí drtivou většinu celkového podnikového kapitпlu. Cizí zdroje tvo í 

p ibližně 1% vlastního kapitпlu firmy. Podnik lze považovat za samostatný, jelikož asi 

ř0% svého majetku dokпže pokrýt vlastními zdroji financovпní. Avšak tato situace 

nemůže být hodnocena nejlépe, jelikož financovпní vlastním kapitпlem je pro podnik 

dražší než v p ípadě cizího kapitпlu. Obecně se doporučuje financovat z poloviny 

vlastními zdroji a z poloviny zdroji cizími.   

5.1.4 Vybrané ukazatele likvidity 

 Ukazatele likvidity posuzují, zda je podnik likvidní, tedy schopný hradit své 

závazky prost ednictvím oběžného majetku. Pro hodnocení likvidity podniku byly 

vybrпny ukazatele celkové a okamžité likvidity. 

Celková likvidita 

 Celkovп (běžnп) likvidita podniku vyjad uje, zda je podnik schopen splпcet své 

krпtkodobé zпvazky prost ednictvím oběžného majetku. Výpočet hodnot celkové 

likvidity podniku je znпzorněn v tabulce 5.7. 
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Tab. 5.7: Výpočet celkové likvidity podniku 

Celková likvidita 

 
2011 2012 2013 

Oběžnп aktiva (v tis. Kč) 8 175 7 447 5 434 
Krátkodobé závazky (v tis. Kč) 1 399 936 1 287 
Celková likvidita 584,35% 795,62% 422,22% 

Zdroj: Vlastní zpracovпní na zпkladě interních materiпlů podniku 

 Oběžný majetek firmy v průběhu let nabývп několikrпt vyšších hodnot než 

krátkodobé dluhy. Z hodnocení za každý rok je z ejmé, že celková likvidita dosahuje 

vysokých hodnot, tím pádem v tomto ohledu podnik lze považovat za likvidní a tedy 

schopný platit své zпvazky prost ednictvím oběžného majetku. Nevýhodou je, že 

oběžný majetek podniku zahrnuje také zпsoby a pohledпvky, jejichž likvidita 

je mnohem horší než v p ípadě pohotových peněžních prost edků. 

Okamžitá likvidita 

 Okamžitп likvidita podniku vyjad uje schopnost podniku platit své krпtkodobé 

závazky z krátkodobého finančního majetku. Výpočet okamžité likvidity podniku je 

dokumentován v tabulce 5.8. 

Tab. 5.8: Výpočet okamžité likvidity podniku 

Okamžitп likvidita 

 
2011 2012 2013 

Pohotové platební prost edky (v tis. Kč) 4 405 3 382 1 767 
Krátkodobé závazky (v tis. Kč) 1 399 936 1 287 
Okamžitп likvidita 314,87% 361,32% 137,30% 

Zdroj: Vlastní zpracovпní na zпkladě interních materiпlů podniku 

 Z výpočtu vyplývп, že ukazatel během hodnocených let nabývá velmi 

vysokých hodnot. Podnik není schopen platit své krátkodobé zпvazky prost ednictvím 

pohotových platebních prost edků. V posledním hodnoceném roce výsledná hodnota 

výrazněji poklesla, avšak stпle nedosahuje doporučené úrovně, proto podnik nelze 

označit za okamžitě likvidní. 
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5.1.5 Vybrané ukazatele produktivity práce 

 Lze íci, že ukazatele produktivity posuzují účinnost podnikových činností. 

Pro hodnocení produktivity byl vybrпn ukazatel pomě ující celkové tržby na jednoho 

zaměstnance. 

Celkové tržby na jednoho zaměstnance 

 Ukazatel poměru celkových tržeb na jednoho pracovníka vyjad uje, kolik tržeb 

je vyprodukovпno prost ednictvím činnosti jednoho zaměstnance. Výpočet ukazatele 

dokumentuje tabulka 5.9. 

Tab. 5.9: Výpočet tržeb na jednoho pracovníka 

Celkové tržby na jednoho zaměstnance 

 
2011 2012 2013 

Tržby za prodej výrobků a služeb (v tis. Kč) 18 345 16 873 12 380 
Průměrný počet zaměstnanců 40 40 36 
Tržby na jednoho zaměstnance (v tis. Kč) 458,53 421,83 343,89 

Zdroj: Vlastní zpracovпní na zпkladě interních materiпlů podniku 

 Z tabulky je viditelné, že počet tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb 

v průběhu let klesal. Průměrný počet zaměstnanců v průběhu hodnocených let 

nejd íve stagnoval, ale v posledním roce se také snížil. Celkové tržby na jednoho 

pracovníka rovněž poklesly, a to celkově zhruba o 30%. 

5.1.6 Vybrané ukazatele nákladovosti tržeb 

 Ukazatele nákladovosti neboli nпročnosti posuzují, jestli je podnik schopen 

pokrýt nпkladové položky vyprodukovanými tržbami, konkrétně tržbami za prodej 

vlastních výrobků a služeb. Pro posouzení nákladovosti byly vybrány ukazatele 

hodnotící materiálovou a osobní nпročnost. 
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Materiálová nákladovost 

 Smyslem výpočtu je odhadnout, jakou procentuální čпst tržeb tvo í spot eba 

materiálu a energie. Výpočet je zachycen v tabulce 5.10. 

Tab. 5.10: Výpočet materiпlové nпkladovosti tržeb 

Materiпlovп nпkladovost tržeb 

 
2011 2012 2013 

Spot eba materiпlu a energie (v tis. Kč) 7 437 6 297 4 939 
Tržby za prodej výrobků a služeb (v tis. Kč) 18 354 16 873 12 380 
Materiálová nákladovost 40,52% 37,32% 39,89% 

Zdroj: Vlastní zpracovпní na zпkladě interních materiпlů podniku 

 Objem nпkladů na materiпl a energii oproti tržbпm za prodej vlastních výrobků 

a služeb činí zhruba 40% těchto tržeb. Obecně ziskové podniky dosahují indexové 

hodnoty menší než jedna. To podnik spl uje za všechny t i sledované roky. 

Osobní nákladovost 

 Smyslem výpočtu ukazatele osobní nпkladovosti je určit, zda podnik dokпže 

pokrýt osobní náklady na pracovníky z tržeb. Výpočet osobní nпkladovosti tržeb 

je dokumentován v tabulce 5.11. 

Tab. 5.11: Výpočet osobní nпkladovosti tržeb 

Osobní nákladovost tržeb 

 
2011 2012 2013 

Osobní nпklady (v tis. Kč) 8 508 8 456 6 929 
Tržby za prodej výrobků a služeb (v tis. Kč) 18 354 16 873 12 380 
Nпkladovost tržeb 46,36% 50,12% 55,97% 

Zdroj: Vlastní zpracovпní na zпkladě interních materiпlů podniku 

 Z tabulky je viditelné, že v posledním hodnoceném roce celkové osobní 

nпklady tvo ily p ibližně 56% daných tržeb. Rovněž je z ejmý průběžný pokles 

osobních nпkladů stejně tak daných tržeb, avšak nпkladovost se ve sledovaném 

období zvyšuje cca o 5%, což dělп tržby dražšími. 
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5.1.7 Shrnutí celkové hrubé ekonomické analýzy podniku 

 Celkový dlouhodobý majetek podniku se snižuje, což poukazuje na jeho 

nedostatečnou investiční činnost. Rovněž dochпzí ke snížení objemu výroby 

a je zaznamenán výrazný pokles tržeb. Vlastní kapitпl se v průběhu hodnocených let 

také snižuje a s tím souvisí pokles hospodп ského výsledku.  

 Podnik nelze označit za zcela zdravý, neboť po propočtení vybraných 

ekonomických ukazatelů byly zjištěny značné problémy.  

 Asi největší problém se jeví z hlediska rentability, která nabývá záporných 

hodnot. P íčinou je fakt, že podnik v posledních dvou hodnocených letech 

negeneroval zisk, ale byl ve ztrпtě. Jednп se o krпtkodobý trend, jelikož 

z dlouhodobého hlediska by tento negativní stav nebyl udržitelný. Zпporné hodnoty 

ukazatele signalizují narůstající problémy, které by mohly souviset nap . 

s neočekпvanými změnami měnových kurzů.  

 Další problém byl zjištěn z posouzení celkové zadluženosti. Podnik financuje 

témě  všechny aktivity vlastním kapitпlem, jenž je pro pot eby financovпní drahý. 

ešením by mohlo být financovпní krпtkodobými zdroji. Úroky jsou da ově 

uznatelnou položkou a mohou snižovat zпklad daně. 

 Z pravidla solventnosti a výpočtu likvidity bylo shledпno, že podnik není 

likvidní, tedy není schopen platit své závazky v dané výši a čase. P íčinou mohou být 

vysoké zásoby, jež jsou jednou z hů e likvidních položek oběžného majetku. Zпsoby 

jsou drženy na skladě, zvyšují nпklady a signalizují, že o výrobky ze strany zпkazníků 

není zájem. Buďto se podnik dostatečně neprezentuje na ve ejnosti nebo vyrпbí 

výrobky, o něž zпkazníci opravdu nejeví zпjem, a proto by bylo vhodné výrobky 

inovovat. 
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5.2 Vlastní analýza oblasti marketingu 

 V této podkapitole bude provedeno několik vybraných analýz se zamě ením 

na segment marketingu tak, aby mohla být posuzována i konkurenceschopnost. 

Charakterizovпny budou vybrané faktory z oblasti makroprost edí, dпle konkurence, 

trhy a prost edí uvnit  podniku. Smyslem je identifikovat slabiny a odhalit p íležitosti, 

díky nimž by se za použití vhodných nпstrojů mohla konkurenceschopnost podniku 

zvýšit. 

5.2.1 Charakteristika makroprostředí 

 Makroprost edí lze považovat za vnější okolí podniku, jenž firma svou činností 

nemůže ovlivnit. Pro ešení prпce bude makroprost edí charakterizovпno účelově. 

Smyslem je rozčlenit trh na prost edí, kde by bylo možné se uplatnit (kup . tam, kde 

neroste hrubý domпcí produkt atd., by realizace vstupu na trhy mohla být složitější). 

Z tohoto hlediska byly nпsledně zvoleny faktory ekonomické, sociпlní, technologické, 

legislativní a ekologické, a to v rпmci České republiky a světa, pop . Evropské unie. 

Ekonomické faktory v rámci České republiky 

 Míra ekonomické aktivity obyvatel se za poslední rok pohybuje těsně 

pod hranicí 60%5. Do ekonomicky aktivních obyvatel byli za azeni pracující lidé 

ve věku 15 a více let, pracující důchodci a studenti, ženy na mate ské dovolené 

a rovněž nezaměstnaní, kte í si ale prпci aktivně hledají. Lze p edpoklпdat podobný 

vývoj (pravděpodobně nepatrný nпrůst), jelikož dlouhodobě míra ekonomické aktivity 

obyvatelstva narůstп a hodnoty se mění v пdech desetin procent ročně. 

 Nezaměstnanost ve druhém čtvrtletí Ň014 dosпhla nečekaného minima 6,0%6, 

z čehož vyplývп pozitivum i pro budoucí vývoj. Zvýšil se počet volných pracovních 

míst, většina obyvatel pracuje a pobírп plat, za něhož pak nakupuje statky. 

                                            
5 ČESKÝ STATISTICKÝ Ú AD. Zaměstnanost, nezaměstnanost. ČSÚ [online]. 25.10.2013 [cit. 2014-
12-05]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zamestnanost_nezamestnanost_prace. 
Míra ekonomické aktivity ke dni ň0. 6. Ň014 činila 5ř,1%. 
6 ČESKÝ STATISTICKÝ Ú AD. Zaměstnanost, nezaměstnanost. ČSÚ [online]. 25.10.2013 [cit. 2014-
12-05]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zamestnanost_nezamestnanost_prace. 
Míra nezaměstnanosti ke dni ň0. 6. Ň014 činila 6,0%.  

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


 
 

37 
 

 Průměrnп hrubп mzda ve t etím čtvrtletí roku Ň014 činila Ň5 Ň1ř Kč7. 

Od počпtku roku Ň014 průměrnп hrubп mzda roste, a proto lze očekпvat její další 

nпrůst. 

 Intervence České nпrodní banky, provedenп v listopadu roku 2013, oslabila 

kurz české koruny vůči světovým měnпm. Pro p edstavu kurz koruny k euru činil 

v polovině roku Ň01ň Ň5,71 Kč za euro8, ke konci roku Ň014 vzrostl na Ň7,6Ň Kč 

za euro.9 Oslabení domпcí měny je citelné pro jednotlivce i firmy – projevilo 

se růstem cen a zvýhodnilo exportéry.10 Je pravděpodobné, že koruna bude 

posilovat. 

 Průměrnп roční míra inflace se pohybovala okolo 0,4%11, což p edstavuje 

snížení hodnoty a znamenп to, že si lidé mohou koupit více zboží za stejné množství 

peněz. Výhledově je možné očekпvat mírné zvýšení hodnoty. 

 Hrubý domпcí produkt vykazuje meziroční růst o Ň,4%12. V roce 2015 

se p edpoklпdп růst HDP mezi Ň%-3%, což je kladným projevem, jelikož peněžní 

hodnota nově vytvo ených statků a služeb na našem území roste, posiluje celková 

ekonomika země a podniky mají větší šanci na uplatnění. 

 V průběhu posledních několika let se stпle častěji hovo í o tzv. globalizaci, 

kterп se projevuje propojením aspektů politických, ekonomických, kulturních apod. 

na světové úrovni. Hojně se nakupuje nebo vyrпbí v asijských zemích, kde je zboží 

i pracovní síla levnější, avšak jednoznačně na úkor kvality. Smyslem by tak mohla 

být lokální výroba pro místní trhy. 

                                            
7 ČESKÝ STATISTICKÝ Ú AD. Prпce a mzdy. ČSÚ [online]. 25.10.2013 [cit. 2014-12-05]. Dostupné 
z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/prace_a_mzdy_prace. 
Průměrnп hrubп mzda ke dni ň0. ř. Ň014 činila Ň5 Ň1ř Kč. 
8 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Kurzy devizového trhu ze dne ň1. května Ň01ň. ČNB [online]. © 2003-
2014 [cit. 2014-12-05]. Dostupné z: 
https://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp.  
9 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Kurzy devizového trhu ze dne 5. prosince 2014. ČNB [online]. © 2003-
2014 [cit. 2014-12-05]. Dostupné z: 
https://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp. 
10 ČTŇ4. Intervence? Ekonomice pomohly, možnп je použijeme znovu. Česká televize [online]. 
10.3.2015 [cit. 2015-03-13]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/304357-
intervence-ekonomice-pomohly-mozna-je-pouzijeme-znovu/.  
11 ČESKÝ STATISTICKÝ Ú AD. Inflace, spot ebitelské ceny. ČSÚ [online]. 09.03.2013 [cit. 2015-03-
11]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/inflace_spotrebitelske_ceny. 
Průměrnп roční míra inflace za rok Ň01ň činila 1,4%.  
12 ČESKÝ STATISTICKÝ Ú AD. HDP, nпrodní účty. ČSÚ [online]. 1.7.2013 [cit. 2014-12-05]. 
Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_narodni_ucty 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/prace_a_mzdy_prace
https://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp
https://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/304357-intervence-ekonomice-pomohly-mozna-je-pouzijeme-znovu/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/304357-intervence-ekonomice-pomohly-mozna-je-pouzijeme-znovu/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/inflace_spotrebitelske_ceny
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_narodni_ucty
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Ekonomické faktory v rámci světa 

 Hrubý domпcí produkt ve světovém mě ítku vzrostl na hodnotu 2,6% ročně.13 

V dalších letech se očekпvп opět mírný růst HDP. Peněžní hodnota nově 

vytvo ených statků a služeb se mírně zvyšuje a to působí to pozitivně na celou 

světovou ekonomiku. 

 Průměrnп roční míra inflace doposud mírně klesala. V roce Ň014 činila 

hodnota tohoto ukazatele 3,8%14 a v nпsledujících několika letech se očekává 

p ibližně stejnп hodnota. 

Ekonomické faktory v rámci Evropské unie  

 Hrubý domácí produkt v rпmci zemí Evropské unie vzrostl na 1,4% ročně.15 

Z prognóz lze p edpovídat růst HDP. Hodnota nových statků a služeb se mírně 

zvyšuje, což mп kladný vliv na ekonomiku EU. 

 Průměrnп míra inflace výrazně poklesla témě  o jeden procentní bod 

na hodnotu 0,7%.16 Výhledové lze p edpoklпdat mírný nпrůst ukazatele.  

Sociální faktory v rámci ČR 

 Opava je součпstí Moravskoslezského kraje, jenž k 30. 9. 2014 vykazoval 

1 219 59717 obyvatel. V kraji počet obyvatel neustпle klesп, tím pпdem se snižuje 

                                            
13 INTERNATIONAL MONETARY FUND. World Economic Monetary Database. IMF [online]. October, 
2014 [cit. 2015-03-27]. Dostupné z:  
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=63&pr.y=10&sy=2012&e
y=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=001&s=NGDP_RPCH%2CNGDP_RPCHMK%2
CPCPIPCH%2CTM_RPCH%2CTX_RPCH&grp=1&a=1  
14 INTERNATIONAL MONETARY FUND. World Economic Monetary Database. IMF [online]. October, 
2014 [cit. 2015-03-27]. Dostupné z:  
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=63&pr.y=10&sy=2012&e
y=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=001&s=NGDP_RPCH%2CNGDP_RPCHMK%2
CPCPIPCH%2CTM_RPCH%2CTX_RPCH&grp=1&a=1 
15 INTERNATIONAL MONETARY FUND. World Economic Monetary Database. IMF [online]. October, 
2014 [cit. 2015-04-03]. Dostupné z: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=69&pr.y=9&sy=2012&ey
=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=998&s=NGDP_RPCH%2CPCPIPCH&grp=1&a=
1  
16 INTERNATIONAL MONETARY FUND. World Economic Monetary Database. IMF [online]. October, 
2014 [cit. 2015-04-03]. Dostupné z: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=69&pr.y=9&sy=2012&ey
=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=998&s=NGDP_RPCH%2CPCPIPCH&grp=1&a=
1  
17 ČESKÝ STATISTICKÝ Ú AD. Nejnovější údaje: Moravskoslezský kraj. ČSÚ [online]. 7.5.2012 [cit. 
2014-12-05]. Dostupné z: http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/krajenejnovejsi/xt 
Počet obyvatel v Moravskoslezském kraji ke dni 30.9.2014. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=63&pr.y=10&sy=2012&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=001&s=NGDP_RPCH%2CNGDP_RPCHMK%2CPCPIPCH%2CTM_RPCH%2CTX_RPCH&grp=1&a=1
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=63&pr.y=10&sy=2012&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=001&s=NGDP_RPCH%2CNGDP_RPCHMK%2CPCPIPCH%2CTM_RPCH%2CTX_RPCH&grp=1&a=1
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=63&pr.y=10&sy=2012&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=001&s=NGDP_RPCH%2CNGDP_RPCHMK%2CPCPIPCH%2CTM_RPCH%2CTX_RPCH&grp=1&a=1
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=63&pr.y=10&sy=2012&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=001&s=NGDP_RPCH%2CNGDP_RPCHMK%2CPCPIPCH%2CTM_RPCH%2CTX_RPCH&grp=1&a=1
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=63&pr.y=10&sy=2012&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=001&s=NGDP_RPCH%2CNGDP_RPCHMK%2CPCPIPCH%2CTM_RPCH%2CTX_RPCH&grp=1&a=1
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=63&pr.y=10&sy=2012&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=001&s=NGDP_RPCH%2CNGDP_RPCHMK%2CPCPIPCH%2CTM_RPCH%2CTX_RPCH&grp=1&a=1
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=69&pr.y=9&sy=2012&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=998&s=NGDP_RPCH%2CPCPIPCH&grp=1&a=1
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=69&pr.y=9&sy=2012&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=998&s=NGDP_RPCH%2CPCPIPCH&grp=1&a=1
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=69&pr.y=9&sy=2012&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=998&s=NGDP_RPCH%2CPCPIPCH&grp=1&a=1
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=69&pr.y=9&sy=2012&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=998&s=NGDP_RPCH%2CPCPIPCH&grp=1&a=1
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=69&pr.y=9&sy=2012&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=998&s=NGDP_RPCH%2CPCPIPCH&grp=1&a=1
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=69&pr.y=9&sy=2012&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=998&s=NGDP_RPCH%2CPCPIPCH&grp=1&a=1
http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/krajenejnovejsi/xt
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počet potenciпlních zпkazníků i možných zaměstnanců. Avšak v rпmci celé ČR počet 

obyvatel roste, k ň1. 1Ň. Ň01ň stav činil 10 521 64618 obyvatel, čemuž p ispěl 

zejména nпrůst v kraji Jihomoravském, Pardubickém, St edočeském a hlavním 

městě Praha. 

 Během posledního sčítпní lidu v roce Ň011 bylo zjištěno 4 375 122 

hospoda ících domпcností a 1 4ŇŇ 147 domпcností jednotlivců, což je p íznivé, 

neboť pro p irovnпní polovina všech obyvatel ČR tvo í domпcnosti, jež mají více než 

jednoho člena a společně se podílejí na výdajích – společně hospoda í19. 

 V odbytu vпnočních ozdob hraje neopomenutelnou roli víra, jelikož 

ne všechna nпboženství slaví Vпnoce. V roce 2011 se hlásilo k nějaké církvi 

1 463 584 obyvatel, z toho 1 082 463 obyvatel k církvi ímskokatolické, ň 604 095 

obyvatel bylo bez vyznání a 4 662 455 neuvedlo nic20. P estože lze očekпvat úbytek 

vě ících obyvatel, tak uvedenп data vyznívají pozitivně, neboť oslavy Vпnočních 

svпtků se stпvají jakousi tradicí a zпrove  trendem i v „nevě ících“ domácnostech 

a zhruba u ř mil. obyvatel můžeme p edpoklпdat oslavy Vпnoc a s tím spojený nákup 

vпnočních dekorací.  

 Pro exportní firmu mп význam členství ČR v Evropské Unii, což může 

zajišťovat možnost většího odbytu díky lepší dostupnosti a otev enosti trhů, ale 

na druhou stranu respektovпní p ísnějších norem během výroby. 

Sociální faktory v rámci světa 

 Dle U. S. Census Bureau (americký Ú ad pro sčítпní lidu) činí odhad světové 

populace více než 7 mld. lidí21. Světovп populace neustпle roste velice rychlým 

tempem a prognózy jsou takové, že v roce Ň0ň0 bude na planetě o další miliardu lidí 

více. 

                                            
18 ČESKÝ STATISTICKÝ Ú AD. HDP, nпrodní účty. ČSÚ [online]. 1.3.2014 [cit. 2014-12-05]. 
Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide 
Počet obyvatel v ČR ke dni 31.12.2013. 
19 ČESKÝ STATISTICKÝ Ú AD. Sčítпní lidu, domů a bytů Ň011. ČSÚ [online]. 31.3.2014 [cit. 2014-
12-05]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/9F0034FBAA/$File/170226-14.pdf 
20 ČESKÝ STATISTICKÝ Ú AD. Sčítпní lidu, domů a bytů Ň011. Czso.cz [online]. 31.3.2013 [cit. 
2014-12-05]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/820032AC96/$File/1702201402.pdf 
21 GNOSIS 9. Lidská populace. Gnosis9.net [online]. 21.3.2015 [cit. 2015-03-27]. Dostupné z:  
http://gnosis9.net/populace.php  

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide
http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/9F0034FBAA/$File/170226-14.pdf
http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/820032AC96/$File/1702201402.pdf
http://gnosis9.net/populace.php
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 Pro odbyt mimo tuzemsko je nutné zmapovat nпboženství ve světě a vпnoční 

ozdoby jsou vпzпny na k esťanskou víru. Dle studie z roku 2005 Encyklopedie 

Britannica světu vlпdne k esťanství, jež vyznпvп p ibližně 33%22 všech vě ících – to 

p edstavuje zhruba Ň,ň mld. z celkového počtu lidí na Zemi. P íloha č. 1 znпzor uje 

politickou mapu světa rozdělenou dle nпboženství, kterп v jejich čпstech p evlпdají. 

Z mapy je z ejmé, že k esťanskп víra p evažuje v Evropě, Severní a Jižní Americe. 

K esťanství vyznпvп rovněž témě  polovina obyvatel Ruska, Filipín a větší polovina 

populace Austrálie. Z dalších nпboženství je ve světě vyznáván islám (20% 

populace), hinduismus (1ň% populace), budhismus (6% populace) a ateisté společně 

s lidmi bez nпboženství (14% populace). Problém může být spat ovпn z hlediska 

rostoucího vlivu Islamistů a s tím související islamizace v rпmci celého světa. 

S rostoucí islamizací jsou obecně spojeny konflikty a narůstající hrozba terorismu.  

Technologické faktory v ČR, potažmo ve světě 

 Aby podnik mohl konkurovat ostatním firmпm, je důležité sledovat vývoj 

technických a technologických změn, které probíhají v okolním prost edí a mohou 

podnik nenпvratně ovlivnit. Technologie výroby vпnočních ozdob spočívп v tradiční 

ruční prпci foukпní a malovпní dekorací, jež jsou originпlní a plné rozmanitých tvarů 

a barev a každý výrobek lze považovat za originпl. V porovnání s rostoucí konkurencí 

na tuzemském trhu, ale i ze strany levného asijského zboží, je t eba výrobky neustпle 

inovovat nap . foukпním do forem, což p edstavovalo témě  zapomenutou techniku 

a nyní se k ní podniky opět vrací. 

 V p ípadě takto specificky vyrпběných produktů by bylo velmi obtížné hledat 

nové výrobní technologie. Ruční výrobu lze nahradit stroji, avšak to by veškerп 

produkce firem ztratila svou jedinečnost. Je t eba se zamě it na jiné oblasti jako nap . 

změnit nebo rozší it sortiment výrobků či využívat moderní marketingové nástroje 

pro komunikaci apod. 

 Z hlediska marketingu se lze zabývat novými technologiemi zejména v oblasti 

komunikace a oslovení zпkazníků. Obrovskou sílu mají v současnosti informační 

technologie, a to zejména Internet, proto by jej k propagaci firma měla hojně 

využívat. Osvědčeným způsobem se stal marketing prost ednictvím sociпlních sítí, 

                                            
22  WIKIMEDIA. Nпboženství ve světě. Wikipedia.org [online]. 22.5.2013 [cit. 2015-03-27]. Dostupné z:  
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nпboženství_ve_světě  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Náboženství_ve_světě
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kde si firma vytvo í svůj profil s informacemi o nabídce produktů a může je ilustrovat 

p iloženými fotografiemi. Významnou roli zde hrají doporučení, protože zпkazníci zde 

mohou psпt komentп e, sdílet strпnky, produkty aj. 

 Jednou z takových nových technologií je on-line video, jež postupně nahrazuje 

reklamu v televizi, kterп je finančně velmi nпkladnп. Rozmach zažívají i on-line fotky 

a „vizuпlní web“, jež se stпvají čím dпl tím častějším prost edkem během nпkupu. 

Další novinkou je tzv. „proximity marketing“, kde se využívп nízkoenergetický rádiový 

vysílač, jenž vysílп informace (reklamu) na chytré telefony svým zпkazníkům.23 

Legislativní faktory v rámci ČR 

 Růst úrovně minimпlní mzdy mп neblahý dopad na podnik jako celek, neboť 

se takto zvyšují osobní nпklady. A další nпrůst minimпlní mzdy se očekпvп v p íštích 

letech, což pro firmu bude p estavovat další zvýšení nпkladů.24 

 Otazník visí nad zavedením on-line evidence tržeb, jež by konkrétně 

pro podnik Ornament měla být zprovozněna v polovině roku Ň016.25 Dп se očekпvat 

nespolehlivost systému, časovп nпročnost a v celkovém výsledku zvýšení nпkladů 

či dokonce ztráta zákazníka. 

 Neopomenutelným legislativním prvkem je da  z p idané hodnoty, kterп tvo í 

jeden z hlavních p íjmů stпtního rozpočtu. Do ň0. 4. Ň004 DPH činila výrazných Ň2%, 

avšak od 1. 5. Ň004 poklesla na 1ř%, což bylo p ínosné pro firmy i jednotlivce, avšak 

ne pro stát. Od 1. 1. Ň010 DPH povyskočila na 20%. Od 1. 1. Ň01ň až do dnes 

je sazba DPH 21%.26 Z vývoje DPH lze p edpoklпdat pozvolný nпrůst sazby daně. 

 

                                            
23 KOPECKÁ, Helena. Podle globální studie agentury ZenithOptimedia budou nové technologie více 
zapojovat spot ebitele zпžitkovou formou. In: Marketingové noviny [online]. 12.3.2015 [cit. 2015-03-
27]. Dostupné z: http://www.marketingovenoviny.cz/podle-globalni-studie-agentury-zenithoptimedia-
budou-nove-technologie-vice-zapojovat-spotrebitele-zazitkovou-formou/  
24 MAFRA, a. s. Marksovп chystп další růst minimпlní mzdy. Až o sedm stovek měsíčně. iDNES.cz 
[online]. 29.1.2015 [cit. 2015-02-01]. Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/ministryne-marksova-
pripravuje-dalsi-zvysovani-minimalni-mzdy-px0-
/ekonomika.aspx?c=A150129_151834_ekonomika_kop  
Od ledna roku Ň015 nпrůst minimпlní mzdy o 700Kč na ř Ň00Kč/měsíčně. 
25 ČESKÁ TELEVIZE. Elektronickп evidence tržeb bude v Česku zavedena postupně. ČT24 [online]. 
27.10.2014 [cit. 2015-02-06]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/290565-
elektronicka-evidence-trzeb-bude-v-cesku-zavedena-postupne/ 
26 WOLTERS KLUWER, a. s. Sazby daně z p idané hodnoty. Ucetnikavarna.cz [online] ©2015 [cit. 
2015-02-11] Dostupné z: http://www.ucetnikavarna.cz/uzitecne-tabulky/sazby-dane-z-pridane-hodnoty/  

http://www.marketingovenoviny.cz/podle-globalni-studie-agentury-zenithoptimedia-budou-nove-technologie-vice-zapojovat-spotrebitele-zazitkovou-formou/
http://www.marketingovenoviny.cz/podle-globalni-studie-agentury-zenithoptimedia-budou-nove-technologie-vice-zapojovat-spotrebitele-zazitkovou-formou/
http://ekonomika.idnes.cz/ministryne-marksova-pripravuje-dalsi-zvysovani-minimalni-mzdy-px0-/ekonomika.aspx?c=A150129_151834_ekonomika_kop
http://ekonomika.idnes.cz/ministryne-marksova-pripravuje-dalsi-zvysovani-minimalni-mzdy-px0-/ekonomika.aspx?c=A150129_151834_ekonomika_kop
http://ekonomika.idnes.cz/ministryne-marksova-pripravuje-dalsi-zvysovani-minimalni-mzdy-px0-/ekonomika.aspx?c=A150129_151834_ekonomika_kop
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/290565-elektronicka-evidence-trzeb-bude-v-cesku-zavedena-postupne/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/290565-elektronicka-evidence-trzeb-bude-v-cesku-zavedena-postupne/
http://www.ucetnikavarna.cz/uzitecne-tabulky/sazby-dane-z-pridane-hodnoty/
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Legislativní faktory v rámci světa 

 Jednou z hlavních otázek jsou sankce proti Rusku za anexi Krymu 

a p etrvпvající nepokoje na Ukrajině. Týkп se to značných omezení zejména 

v dovozu a vývozu zboží a služeb a obchodovпní na ruských kapitпlových trzích. 

Sankce platí již od lo ského roku a vzhledem k nezlepšující se situaci na Ukrajině 

platí stále. Kvůli tomu je ruskп ekonomika v recesi (očekпvп se další pokles výkonu 

cca o 3%), Rubl se propadl témě  o polovinu vůči americkému dolaru. Prognózuje 

se snižovпní platů a růst nezaměstnanosti.27 

 Další otпzku tvo í smlouva Transatlantická smlouva, jež pokud bude 

schválena, tak půjde o největší obchodní a investiční dohodu světa. Jednп se 

o dohodu mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií. Smlouva je prozatím 

ve fázi vyjednпvпní. Pro exportéry by se otev ely nové trhy za Atlantikem, avšak lze 

p edpoklпdat, že by to nebylo p ínosné pro malé firmy. Celkově je možné se 

domnívat, že pro společenství EU by tato smlouva byla nevýhodná, jelikož by se dalo 

očekпvat všeobecné snížení standardů v rámci EU, zánik mnoha pracovních míst 

a větší množství soudních sporů „korporace versus stпt“, kde arbitrпže vyhrпvají 

korporace.28 

Ekologické faktory v ČR, potažmo ve světě 

 Z členství v Evropské Unii vyplývají vyšší nпroky na dodržovпní ekologických 

norem. Avšak výroba skleněných vпnočních ozdob není extrémně nпročnп 

na ekologické požadavky. Firma dbп na ochranu životního prost edí, proto veškeré 

pot ebné součпstky jsou nezпvadné dle norem EU od ově ených dodavatelů. 

 Jelikož jde p evпžně o exportní firmu, tak je nutné zjistit, zda veškeré použité 

komponenty a materiпly p i výrobě nejsou v zemi, kam chceme vyvпžet, zakпzané. 

Na druhou stranu, pokud podnik dodržuje Evropské standardy a ídí se dle norem 

EU, tak by neměl nastat problém, poněvadž EU se vyznačuje velice p ísnými 

požadavky. 

                                            
27 MAFRA, a.s. Evropskп unie nebude zmír ovat sankce proti Rusku. iDNES.cz [online]. 28.10.2014 
[cit. 2015-03-27]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/evropska-unie-nebude-zmirnovat-sankce-proti-
rusku-f81-/zahranicni.aspx?c=A141028_220519_zahranicni_fer  
28 ČESKÁ TELEVIZE. Hydepark: Ilona Švihlíkovп, ekomonka. ČT24 [online]. 6.1.2015 [cit. 2015-03-
27]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/6.1.2015/  

http://zpravy.idnes.cz/evropska-unie-nebude-zmirnovat-sankce-proti-rusku-f81-/zahranicni.aspx?c=A141028_220519_zahranicni_fer
http://zpravy.idnes.cz/evropska-unie-nebude-zmirnovat-sankce-proti-rusku-f81-/zahranicni.aspx?c=A141028_220519_zahranicni_fer
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/6.1.2015/
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Shrnutí poznatků z charakteristiky makroprostředí 

 Snahou p i hodnocení vnějšího prost edí bylo identifikovat možné hrozby, 

které podnik ohrožují zvenku a p íležitosti, kde by firma mohla uspět a zlepšit své 

postavení, pop . snížit ohrožení. 

 K podnikovým p íležitostem lze adit: růst světové i české populace, počet 

k esťanů ve světě, rozší ení výrobního sortimentu, využití moderních marketingových 

nпstrojů komunikace, otev enost trhů v rпmci v EU.  

 K hrozbám pro podnik je možné za adit: dovoz levné asijské produkce, 

zavedení on-line evidence tržeb, rostoucí islamizaci, ohrožení z hlediska sílících 

konfliktů (boje na Ukrajině, situace na Blízkém Východě, častější teroristické útoky), 

expanze konkurentů do jiných odvětví či nпkup materiпlu od konkurenčních firem. 

5.2.2 Analýza konkurentů 

 Konkurence uvnit  odvětví je docela vysokп, p estože jde o specifický 

a sezónní produkt. Vysokou intenzitu soupe ení konkurenti zap íči ují tím, že se 

odvolávají na dlouholetou tradici, ruční prпci, kvalitu provedení a jedinečnost 

každého výrobku. Tomu p ispívп také nemožnost patentovat tvary a vzory ozdob 

a tím pпdem může dochпzet ke kopírovпní konkurenčních designů. 

 Podniky si konkurují jak na trhu zboží a služeb, tak na trhu výrobních faktorů 

(p . prпce), protože všichni vyrпbějí ručně skleněné ozdoby a používají stejné 

suroviny, stejné výrobní technologie, mají víceméně stejné nпroky na pracovníky 

apod. Po posouzení vybraných konkurenčních firem bude provedena srovnпvací 

analýza na zпkladě subjektivního hodnocení zvolených kritérií. 

GLASSOR s.r.o. 

 Firma vznikla v roce 2002, sídlí v Liberci a počet zaměstnanců činí 10 – 19. 

Podnik vynikп obrovským sortimentem nabízených produktů. Kromě tradičních 

vпnočních ozdob vytvп í skleněné kolekce s velikonoční, potažmo jarní tematikou 

(kraslice, zajíci, ptпci, zví ata s mlпďaty aj. na zavěšení, s klipem, pro umístění 

do interiéru, posazení do věnců či zavěšení nap . na zпclonu). Dпle tvo í valentýnské 

ozdoby (p evпžně srdíčka na zavěšení), dekorace na stůl (kulaté ba ky s rovným 
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dnem, aby mohly stát), ozdoby s p írodními motivy (ovoce, zelenina, šišky, houby, 

různé druhy zví at aj.) a ozdoby s tematikou mo ského světa (různé ryby, lastury 

apod.) 

 Firma má e-shop a profil na sociální síti Facebook. Webové stránky jsou 

dostupné na adrese: www.glassor.cz. 

HAN spol. s r.o. 

 Firma vznikla roku 1991, sídlí v Jičíně a počet zaměstnanců činí Ň0 – 24. 

Podnik oplývп širším sortimentem výrobků – kromě vпnočních ozdob vytvп ejí 

jednoduchou valentýnskou kolekci (ozdoby ve tvaru srdce různých velikostí a vzorů 

na zavěšení nebo nap . zapíchnutí do květinпče) a kolekci pro děti (s motivy 

pohпdkovými, večerníčkovými, zví ecími atd. různých tvarů, provedení a barev). 

 Firma mп podnikovou prodejnu (otev eno do Ňň. prosince), maloobchodní 

prodejnu a po пdп exkurze do výroby. Podnik na sebe upozornil p i výrobě 

vпnočních ozdob pro Nadaci Dagmar a Vпclava Havlových VIZE ř7. Webové strпnky 

jsou dostupné na adrese: www.han-cz.com. 

IRISA, výrobní družstvo 

 Firma vznikla v roce 1ř7Ň, sídlí ve Vsetíně a počet zaměstnanců činí Ň50 – 

4řř. Podnik se nezabývп pouze ruční výrobou vпnočních ozdob, p estože to byla 

původní specializace firmy a důvod vzniku výrobního družstva, nýbrž také lisovпním 

plastů a kartonпží. Kolekce vпnočních ozdob nenabízí nic moc inovativního, spíše 

klasické tvary, avšak velký výběr vzorů a barev, které působí luxusnějším dojmem. 

 Podnik spolupracuje se společností Ornex, protože většinu své produkce 

vyvпží za hranice a je považovпn za druhého největšího výrobce ručně foukaných 

a malovaných vпnočních ozdob v ČR. 

 Firma provozuje podnikovou prodejnu a má profil na sociální síti Facebook. 

Webové stránky jsou dostupné na adrese: www.irisa.cz. 

 

 

http://www.glassor.cz/
http://www.han-cz.com/
http://www.irisa.cz/
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LYRA decor s.r.o. 

 Firma vznikla v roce 2008, sídlí v Novém Jičíně a počet zaměstnanců není 

uveden (osobní odhad zhruba 10 zaměstnanců). Kromě vпnočních ozdob 

(s rozdělením na tematiku klasickou, lidovou a moderní) podnik vyrпbí velikonoční 

vajíčka (v různém provedení a vzorech), figurky (různých provedení, tvarů a barev). 

Novinkou jsou loga (pro firmy, města, hotely, zпmky) a komerční nápisy. 

 Firma provozuje e-shop a prodejní místo v centru Nového Jičína. Webové 

stránky jsou dostupné na adrese: www.lyradecor.cz. 

OZDOBA CZ s.r.o. 

 Firma vznikla roku 1995, sídlí v obci Dvůr Krпlové nad Labem a počet 

zaměstnanců činí 10 – 1ř. Kromě ozdob s vпnoční tematikou podnik vyrпbí 

postavičky/figurky (s motivy vпnočními, p írodními a zví ecími aj.) a valentýnskп 

srdíčka (p . se zamilovanými nпpisy). 

 Podnik má e-shop a po пdп exkurze do výroby. Je také dovozcem 

a prodejcem skleněných trubic z Polska. Webové stránky jsou dostupné na adrese: 

www.ozdobacz.cz. 

Vánoční ozdoby DUV – družstvo 

 Firma vznikla v roce 1972, sídlí v obci Dvůr Krпlové nad Labem a počet 

zaměstnanců činí 100 – 1řř. Podnik se zabývп výhradně výrobou vпnočních ozdob 

s využitím tvarů klasických (koule, olivy, špice atd.), foukaných do forem (p írodní 

a zví ecí motivy, budovy, auta, figurky aj.) 

 Podnik spolupracuje se společností Ornex, jelikož většina produkce 

je exportovпna do zahraničí a je považovпn za největšího výrobce ručně foukaných 

a malovaných vпnočních ozdob v ČR. 

 Firma provozuje e-shop, podnikovou prodejnu a po пdп exkurze do výroby. 

Zabývп se také prodejem obalů na ozdoby. Webové stránky jsou dostupné 

na adrese: www.vanocniozdoby.cz. 

 

http://www.lyradecor.cz/
http://www.ozdobacz.cz/
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Shrnutí poznatků z analýzy konkurentů 

 Každý podnik mп webové strпnky. Témě  všichni konkurenti (s výjimkou firmy 

HAN a IRISA) provozují internetové obchody (tzv. e-shopy). Společnost HAN zase 

jako jedinп vlastní maloobchodní prodejnu, kde prodпvп primпrně své zboží, ale také 

dekorativní zboží (mimo jiné také lampy, dekorativní svíčky apod.) Všichni mají 

na webových stránkách rozdělen sortiment ozdob podle témat či tvarů. Pouze u firmy 

Ornament si zпkazník může prohlédnout výrobky až v e-shopu. 

 Společnosti Ozdoba CZ a Vпnoční ozdoby DUV – družstvo se zabývají 

prodejem materiпlů pot ebných pro výrobu skleněných vпnočních ozdob. Firma 

Ornament odebírп skleněné trubice od konkurenční firmy Vпnoční ozdoby DUV – 

družstvo. P estože prozatím je spokojenost na obou stranпch, v budoucnu to může 

být jinak, neboť si firma Ornament vytvп í určitou zпvislost na konkurentovi, a proto 

to lze považovat za hrozbu. 

 Zvlпštní postavení z hlediska konkurentů mп podnik IRISA, výrobní družstvo, 

avšak prпvě to, že ze specializace na ruční výrobu ozdob, dokпzala firma s využitím 

svého potenciálu, know-how a technologií rozší it obory své činnosti a tím zvýšit 

počet pracovních míst, produktivitu a také zisk a p itom si udržet druhé nejlepší 

postavení na trhu ručně foukaných a malovaných vпnočních ozdob, činí pro podnik 

Ornament hrozbu. 

Srovnávací analýza 

 Smyslem srovnávací analýzy je porovnat vybrané poznatky na zпkladě 

odhadu dle zvoleného způsobu hodnocení. 

 Zjištěné informace o konkurentech budou porovnпny a bodově ohodnoceny 

na škпle nula až čty i, p ičemž nula je nejhorší hodnocení a čty i nejlepší. Body 

za každého konkurenta budou sečteny a podnik s nejvyšším součtem bude možné 

považovat za jedničku v oboru. Vlastní srovnání je dokumentováno v tabulce 5.12, 

v níž jsou jednotlivé podniky označeny ímskými číslicemi (vysvětlivka je v poznпmce 

pod tabulkou). 
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Tab. 5.12: Srovnávací analýza konkurentů 

Srovnávací analýza 
 Bodové hodnocení (0-4) 
Konkurenční firmy 1) I. II. III. IV. V. VI. VII. 
Zpracování webových stránek 3 2 3 3 2 4 2 
Široký sortiment výrobků 1 4 2 1 3 2 1 
P ehlednost e-shopu 3 3 0 0 3 3 3 
Provoz podnikové prodejny 3 0 4 3 4 0 3 
Činnost v jiných oborech 0 0 0 4 0 0 0 
Poskytovпní dodavatelských služeb 0 0 0 0 0 3 3 
Počet zaměstnanců 3 2 3 4 2 2 4 
Celkový součet 13 11 12 15 14 14 16 
Po adí 5. 7. 6. 2. 3.-4. 3.-4. 1. 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Pozn. 1): I. Ornament, výrobní družstvo, II. Glassor s.r.o., III. HAN spol. s r.o., IV. 

IRISA, výrobní družstvo, V. LYRA decor s.r.o., VI. OZDOBA CZ s.r.o., VII. Vпnoční 

ozdoby DUV – družstvo.  

 Výsledky srovnпvací analýzy jsou hodně podobné. Firma Ornament 

je hodnocena průměrně. Nejlepší hodnocení získala společnost Vпnoční ozdoby 

DUV – družstvo, kterп vynikп vysokým počtem zaměstnanců, poskytovпním 

dodavatelských služeb a p ehledným internetovým obchodem. 

5.2.3 Analýza trhů 

 Společnost Ornament obchoduje p evпžně na spot ebním trhu. Jedním z cílů 

podniku je nalézt novп odbytiště pro své výrobky. Proto budou posuzovány 

dosavadní trhy a rovněž potenciпlní trhy, obojí ve zúženém rozsahu. Smyslem 

je určit velikosti trhů prost ednictvím tržního potenciпlu, jenž se dп vyjпd it počtem 

potenciпlních zпkazníků a to tak, aby bylo možné odhadnout, zda je pro podnik 

p ínosné se na dané trhy p i exportu zamě it.  

Analýza dosavadních trhů 

 Firma Ornament se orientuje p evпžně na vývoz svých výrobků, kam putuje 

většina celkového objemu produkce. Podnik vyvпží do Rakouska, Německa, 

Nizozemska, Spojených stпtů amerických, Slovenska aj. Odbyt v tuzemsku se rok 
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od roku mírně zvyšuje. P ibližně ň0% své produkce podnik prodп v České republice 

(prost ednictvím velkoobchodu, maloobchodu, podnikové prodejny či e-shopu). 

 Dnešní produkce firem činí p ibližně Ň0% z dosahované produkce v roce 

200029. Tehdy firma Ornament inkasovala tržby z prodeje vlastních výrobků v čпstce 

zhruba 50 mil. Kč a p i zohlednění ceny 1ň Kč za jeden kus výrobku z kalkulace lze 

odhadovat celkovou produkci v roce 2000 na 3,8 mil. kusů. V současnosti podnik 

může vyrпbět p ibližně Ř00 tisíc kusů výrobků a zbývajících 80%, tedy asi 3 mil. kusů 

p ipadп na dovozy z asijských zemí.  

a) Spojené státy americké 

 V USA je p ibližně 315 mil. obyvatel a zhruba 77% z nich je k esťanského 

vyznání30 – to čítп asi Ň40 mil. k esťanů. Za rok Ň014 firma Ornament exportovala 

do Spojených stпtů zboží v hodnotě ř45 tis. Kč. Počet výrobků, které byly vyvezeny 

do USA, je dokumentován v tabulce 5.13, a to v zпvislosti na zvolené ceně. 

Tab. 5.13: Odhad počtu prodaných výrobků do USA v závislosti na zvolené prodejní 

ceně. 

Odhad počtu prodaných výrobků v USA 
Odhadovaná cena za 1 ks Počet výrobků 

100 Kč 9 450 
50 Kč 18 900 
ň0 Kč 31 500 
13 Kč 72 692 

Zdroj: Vlastní zpracovпní na zпkladě interních materiпlů podniku 

 Z tabulky vyplývп, že i kdyby byla prodejní cena stanovena na čпstce 1ň Kč, 

tedy na hranici výrobní ceny za jeden kus výrobku (použitп z kalkulace v následující 

podpodkapitole), tak by firma na americkém trhu mohla prodat témě  7ň tisíc kusů 

výrobků, což je ve srovnпní s celkovým počtem k esťanů opravdu mпlo. Je jasné, 

že firma není jedinп, co do Spojených stпtů tyto produkty vyvпží, ale i kdyby několik 

dalších firem prodпvalo na tamních trzích podobné množství produkce, stпle 

se v USA bude nachпzet obrovské množství potenciпlních zпkazníků. 

                                            
29  MLADÁ FRONTA a.s. etězce zabíjejí české ozdoby. Euro.cz [online]. 8.12.2014 [cit. 2015-04-08]. 
Dostupné z: http://euro.e15.cz/profit/retezce-zabijeji-ceske-ozdoby-1141474  
30 WIKIMEDIA. Spojené státy americké. Wikipedia.org [online]. 25.3.2015 [cit. 2015-03-29]. Dostupné 
z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojené_státy_americké  

http://euro.e15.cz/profit/retezce-zabijeji-ceske-ozdoby-1141474
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojené_státy_americké


 
 

49 
 

Analýza potenciálních trhů 

 Podnik usiluje o nalezení nových odbytišť pro své výrobky. Lepším ešením 

by mohlo být zamě ení na rozsпhlejší trhy s vysokým počtem obyvatel, což 

pro podnik skýtп větší možnost nalezení uplatnění a velké množství potenciпlních 

zпkazníků.  

a) Rusko 

 Ruskп federace čítп zhruba 145 mil. obyvatel, z nichž 47% se hlпsí 

ke k esťanskému vyznпní.31 Z toho plyne, že v Rusku žije p ibližně 6Ř mil. k esťanů. 

 Rusko mп obrovský potenciпl. Dlouho byly ruské trhy relativně uzav ené 

pro Evropu a zпpadní svět. Ale v průběhu let se začala navazovat spoluprпce, trhy 

se postupně otevíraly a rozmohl se vývoz i dovoz jak ze strany Ruska, tak i ze strany 

jiných stпtů. Jsme slovanský nпrod, stejně tak i Rusové a mпme k sobě blízko. 

Dle mého nпzoru Rusové dokпžou ocenit umění, kvalitu prпce a provedení 

a preciznost. 

 Problémem je současný stav na Ukrajině a ruskп podpora ukrajinských 

separatistů. Tím byly na Rusko uvaleny sankce ze strany EU a USA, které omezují 

veškerý obchod s Ruskem. Je složité prognózovat další vývoj, avšak snad se situace 

brzy uklidní a obnoví se vztahy se světem, včetně ruské ekonomiky. 

 V Rusku se nachпzí ohromné množství potenciпlních zпkazníků, proto 

do budoucna by se společnost Ornament měla zamě it na tamní trhy. 

b) Austrálie 

 V Austrпlii žije zhruba Ňň mil. obyvatel a z toho 64% se hlпsí ke k esťanské 

ví e.32 Z toho plyne, že cca 15 mil. obyvatel je k esťanského vyznпní. 

 Pokud zrovna firma Ornament do Austrálie své produkty nevyvпží, 

to neznamená, že nevyvпžejí jiné firmy. P esto je počet potenciпlních zпkazníků 

tak velký, že není možné, aby byl trh nasycen tak specifickým zbožím jako jsou ručně 

                                            
31 WIKIMEDIA. Rusko. Wikipedia.org [online]. 1.3.2015 [cit. 2015-03-29]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko  
32 WIKIMEDIA. Austrálie. Wikipedia.org [online]. 25.3.2015 [cit. 2015-03-29]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Austrálie  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Austrálie
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vyrпběné vпnoční ozdoby. Ve srovnání s prodejem ve Spojených státech, i kdyby 

několik jiných firem prodalo podobné množství jako společnost Ornament v USA, 

tak by stпle počet potenciпlních zпkazníků v Austrálii byl velký. 

c) Kanada 

 Počet obyvatel Kanady čítп p ibližně ňŇ mil. obyvatel, z toho 77% se hlásí 

ke k esťanství33 – to činí asi Ň5 mil. kanadské populace. 

 V p ípadě Kanady lze p edpoklпdat to samé jako na australském trhu. P ičemž 

počet Kanaďanů je zhruba o ň0% vyšší a počet občanů hlпsících se ke k esťanské 

ví e je rovněž vyšší. To zajišťuje vysoký počet potenciпlních zпkazníků a tedy možný 

prodej originálních ozdob v Kanadě. 

Shrnutí poznatků z analýzy trhů 

 Jedním z cílů podniku Ornament je hledпní trhů, kam by mohl vyvпžet své 

produkty. Z možných světových odbytišť byl výběr zúžen na Austrálii, Kanadu 

a Rusko. Z analýzy byl zjištěn velký potenciпl zemí – je zde mnoho obyvatel a vysoká 

míra k esťanského vyznпní, což zajišťuje velký počet potenciпlních zпkazníků. 

Současným problémem jsou ruské trhy, kde se obchodu momentпlně moc dob e 

neda í. Ovšem s výhledem do budoucna by se pro společnost Ornament mohlo 

Rusko stát favoritem v otпzce vývozu ručně foukaných a malovaných ozdob. 

 Problém lze spat ovat v dovozu ozdob z Asie, které svou levnou a nekvalitní 

sériovou výrobou nahradily zhruba Ř0% ruční produkce všech podniků. S tímto 

problémem se nepotýkп pouze ČR, ale levné asijské zboží zahlcuje trhy po celém 

světě. 

5.2.4 Charakteristika vnitřního segmentu marketingu 

 Podnik je členitý organismus a existuje mnoho pohledů, jak k němu 

p istupovat. Jedním z hledisek je funkční členění, z čehož byla vybrпna funkční 

oblast marketingu.  

                                            
33 WIKIMEDIA. Kanada. Wikipedia.org [online]. 13.3.2015 [cit. 2015-03-29]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada
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 Vlastní charakteristika vnit ního segmentu marketingu vychпzí z interní 

analýzy mikroprost edí (prost edí uvnit  podniku) a její zпklad tvo í výběr vhodných 

prvků marketingového mixu. Z hlediska marketingu bude vnit ní prost edí podniku 

posuzovпno prost ednictvím charakteristiky produktu, ceny, distribuce, komunikace, 

zaměstnanců a podnikových procesů.   

Produkt 

 Podnik Ornament vyrпbí výhradně skleněné ručně foukané a malované 

vпnoční ozdoby – využívп strategii specializace. Škála výrobků je opravdu pestrá, 

kolekce čítají okolo t í až čty  set barevných odstínů a každoročně se vyvzoruje 

kolem šesti až osmi set nových vzorů. To dohromady tvo í nabídku p ibližně dvanпcti 

tisíc různých dekorů. Mezi zпkladní tvary produktů pat í koule, špice, srdce, olivy, 

zvonky a rakety. Relativně novým způsobem jsou figurky foukané do forem, u nichž 

lze vytvo it nespočet tvarů jako t eba auto, sněhulпk, medvěd, lucerna, šiška 

a mnoho dalších. Barevné provedení produktů pak zahrnuje mat, lesk, porcelán, 

metalízu či mrazolak. Popis výrobního programu je zaznamenán v p íloze č. ň. 

 Jádrem produktu byla zvolena klasickп ba ka ve tvaru koule o průměru osm 

centimetrů, nest íb enп, malovanп, sypanп jemným posypem. 

 Produkty se balí jednotlivě i po sadпch. Obal produktu plní funkci ochrannou 

(zaručuje ochranu produktu p ed poškozením), informační (informuje, jak produkt 

vypadп) a manipulační (zajišťuje jednoduchou manipulaci). 

 Jelikož se jednп o ruční výrobu, z toho důvodu je každý výrobek originпlem 

a nenajde se druhý naprosto shodný (jako tomu bývá u strojové sériové výroby) – 

produkty se budou vždy lišit minimпlně v detailech. Podnik si zakládá na tradici 

a kvalitě, proto je každý výrobek zpracovпn precizně. Dalším p edností podniku 

je flexibilita, neboť co si zпkazník vymyslí, to je firma schopna splnit. 

Cena 

 Cena produktu je jediným elementem marketingového mixu, jenž generuje 

zisk. Cena je tvo ena nпklady na výrobu spolu s p irпžkou očekпvaného zisku. 

Pro zvolené jádro produktu byla cena stanovená na 153,13 Kč za tucet, tedy balení 
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po 12 kusech, p ičemž jeden kus výrobku by stпl 1Ň,Ř Kč. Kalkulace 

je zdokumentována v tabulce 5.14. 

Tab. 5.14: Kalkulace vybraného produktu dle typového kalkulačního vzorce. 

Kalkulace produktu (na sto tuctů výrobků)  
P ímý materiпl 4 173,97 Kč 
P ímé mzdy 2 467,10 Kč 
Ostatní p ímé nпklady 10 608,51 Kč 
Výrobní režie 7 401,29 Kč 
Sprпvní režie 740,13 Kč 
Úplné vlastní náklady 14 782,47 Kč 
Zisk 530,43 Kč 
Cena výrobní celkem 15 312,90 Kč 
Cena výrobní za tucet 153,13 Kč 
Cena výrobní za 1 kus 1Ň,Ř Kč 

Zdroj: Vlastní zpracovпní na zпkladě interních materiпlů podniku 

 Cenovп politika je p ijatelnп pro všechny zпkazníky, ceny produktů jsou 

relativně nízké a srovnatelné s konkurencí (dokladováno v tabulce 5.15). Každoročně 

po letní sezóně bývп prodejní cena na vyšší úrovni, jelikož se jednп o sezónní zboží 

užívané v zimních měsících. 

Tab. 5.15: Srovnání ceny zvolených produktů s vybranými konkurenty 

Srovnпní ceny produktů s vybranými konkurenty 

Vybrané konkurenční firmy 
Cena produktu 

Špice (6 cm, bíla, mat) Koule (8 cm, bílá, mat) 
Ornament 64 Kč 41 Kč 
Glassor 64 Kč 46 Kč 
Ozdoba CZ 6Ň Kč 5Ň Kč 
Vпnoční ozdoby DUV  6ř Kč 55 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracovпní na zпkladě údajů z webových stránek jednotlivých firem 

 Z tabulky je viditelné, že u vybraných konkurentů je cena produktů srovnatelná 

s konkurencí. Vybrané produkty nebyly zcela totožné, ale výběr byl provпděn tak, aby 

se velmi podobaly dekorem. 
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Distribuce 

 Podnik využívп smíšený distribuční systém. P ímé cesty nezprost edkovaně 

rovnou k zпkazníkovi jsou realizovпny p es vlastní podnikovou prodejnu spojenou 

s internetovým obchodem (e-shopem). P i uplatnění nep ímých distribučních cest 

jsou výrobky dodпvпny nejprve do velkoobchodů a maloobchodů (drogerie, 

papírnictví) odkud se postupně dostпvají k zákazníkovi. 

 Ohledně intenzity distribučních kanпlů, je vhodně využívпna selektivní 

strategie, kterп se vyznačuje omezeným počtem prodejních míst, jenž jsou pečlivě 

vybírána a výrobce si tak uchovává nárok mít jistý vliv na cenu, způsob prodeje 

a komunikační strategii. Dodпvky do větších obchodních etězců znemož ují jejich 

nep ijatelné podmínky, které jsou absolutně nevýhodné pro výrobce. 

 Prodej neprobíhá pouze v tuzemsku, nýbrž drtivп většina produkce se vyvпží 

do celého světa prost ednictvím spoluprпce s firmou Ornex. Ohledně exportu 

by firma mohla pop emýšlet nad jistou změnou dosavadního způsobu prodeje. 

Spolupráce s firmou Ornex by zůstala zachovпna, neboť prost ednictvím toho 

je nutné zjišťovat, zda se výrobky v dané zemi uchytí či nikoliv. V p ípadě, že 

se výrobek na daném trhu uchytí, tak by firma mohla vyhledat místního člověka, jenž 

znп tamní podmínky, a který by firmě pomohl proniknout na tamní trh (za ídit 

prodejnu či spoluprпci s tamními distributory apod.) 

Komunikace 

 Jednп se o sezónní produkt, proto největší odbyt nastпvп p ed Vпnocemi, 

avšak pouze pro tuzemské zпkazníky. Pro ty zahraniční to neplatí, jelikož často jde 

o výrobu na zakпzku, jenž se plní v průběhu celého roku. 

 Během roku je prvotním počinem pro zviditelnění firmy b eznový mezinпrodní 

veletrh konaný v německém Frankfurtu nad Mohanem, zde se sjíždějí designé i 

a výrobci z celého světa, aby zachytili nové trendy ve tvarech, barvпch a dekoracích. 

 Rovněž každý rok je v měsících srpen až íjen firmou Ornex z Jablonce 

nad Nisou po пdпn veletrh spojený s prodejní výstavou. Z nabízeného sortimentu 

si následně vybírají zahraniční obchodníci. 
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 Velký úspěch měly pro firmu Ornament tematické prodejní výstavy 

uskutečněné v P erově a Kromě íži, které do jisté míry pomohly zvýšit povědomí 

o značce a podpo ily prodej. 

 Problémem je témě  nulovп stпlп propagace značky, kterп by zvyšovala 

povědomí o firmě a jejich produktech. Jediným trvalým nпstrojem jsou webové 

stránky firmy, které jsou barevně zpracované a je zde veden i e-shop. Avšak 

postrádají fotografie s výrobní tematikou a také pro větší p ehlednost by zde mohl být 

sortiment produktů rozdělen do kategorií (to je provedeno v e-shopu, avšak lze 

p edpoklпdat, že většina nпvštěvníků internetových strпnek firmy e-shop nenavštíví, 

pokud nechtějí nic kupovat). 

 Firma by měla pop emýšlet o propracovanější struktu e marketingu – nap . 

zvýšit prodej v maloobchodech, komunikace s médii, reklamní spot nebo on-line 

video, profil s informacemi na sociпlních sítích, propagace na různých akcích (další 

výstavy aj.) 

Podnikové procesy 

 Významným prvkem vnit ního prost edí firmy jsou podnikové procesy, jež 

se podílejí na uspokojovпní pot eb zпkazníků. P i plnění zakпzek zпleží na domluvě 

mezi zákazníkem a výrobcem. Sjednaný termín je stanoven ve smlouvě a firma 

Ornament si zaklпdп na dodržovпní termínů – krпtkп dodací lhůta a dodržovпní 

termínů jsou silnou strпnkou podniku. 

 Jelikož většina produkce putuje do zahraničí, tak se tyto zakпzky plní 

p ednostně. Nejvíce prпce mají zaměstnanci od května do zп í. Jakmile jsou 

uspokojeny zahraniční zakпzky, p ichпzí na adu výroba pro tuzemský trh. 

 Vývojové procesy v podniku nejsou uplat ovány a s jejich zavedením se 

do budoucna nepočítп. Otпzkou je, zda by v tomto odvětví investice do výzkumu 

a vývoje měly vůbec smysl. Avšak firmy, které inovují, mají bezesporu lepší 

postavení na trhu, než podniky, jež vývoj nepodporují. Proto lze vývojové procesy 

označit za podnikovou slabinu. 
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Shrnutí poznatků z charakteristiky vnitřního segmentu marketingu 

 Z hodnocení prost edí uvnit  podniku vyplývají p ednosti a slabiny podniku. 

K p ednostem lze za adit tradici ruční výroby, kvalitu produktů, flexibilitu, cenu 

a dodržovпní termínů. Ke slabinпm podniku pat í nulové investice do výzkumu 

a vývoje, stanovení cen jeden až dva roky p edem a nízká snaha o propagaci 

značky. 

5.2.5 Shrnutí poznatků z vlastní analýzy oblasti marketingu 

 Z celkové hrubé ekonomické analýzy podniku vyplývп, že se podnik potýkп 

s ekonomickými problémy. Podnik dostatečně neinvestuje a to se promítп do poklesu 

celkového majetku. Snižuje se objemu výroby, klesá prodej a tím pádem 

je zaznamenпn výrazný pokles tržeb. Rovněž se snižuje vlastní kapitпl a v konečné 

fпzi také výsledek hospoda ení. Výsledky z hrubé ekonomické analýzy nejsou p íliš 

p íznivé. Během hodnocených let klesп rentabilita, jelikož podnik se průběžně dostal 

do ztráty. Prozatím se jednп o krпtkodobý trend, avšak tento stav není dlouhodobě 

udržitelný. Podstatnп většina podnikových činností je financovпna z vlastního 

kapitпlu, který je drahý. Podnik by mohl využít financovпní krпtkodobými úvěry, 

jelikož úroky jsou da ově uznatelnou položkou a mohou snižovat zпklad daně. 

Podnik nelze označit ani za likvidní. Jednou z p íčin mohou být vysoké zпsoby, jež 

jsou jednou z hů e likvidních položek oběžného majetku. Zпsoby jsou drženy 

na skladě, tím zvyšují nпklady a signalizují, že zákazníci o výrobky nejeví zájem. 

Tato situace může být zap íčiněna nedostatečnou reprezentací podniku na ve ejnosti 

nebo podnik vyrábí takové výrobky, o něž zпkazníci nemají zпjem, a tudíž by bylo 

možným ešením dosavadní výrobky inovovat. 

 Jádrem analýzy vybraného segmentu podniku bylo odhalit možnosti, na něž 

by měla být zamě ena pozornost, neboť za použití vhodných nпstrojů by mohla zvýšit 

svou konkurenceschopnost. Z analýz provedených v p edchozí kapitole byly zjištěny 

výsledky, jež mají tendenci zlepšovat či naopak oslabovat pozici podniku na trhu. 
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Zjištěné výsledky, které přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti podniku 

 tradice ruční výroby 

 kvalita a jedinečnost produktů 

 flexibilita a dodržovпní termínů 

 cena srovnatelná s konkurencí 

 spolupráce s partnery a sdruženími 

 snaha o posílení exportu do zahraničí 

Zjištěné výsledky, jejichž působení oslabuje konkurenceschopnost podniku 

 nedostatečné využití marketingových nпstrojů 

 omezený sortimentu výroby 

 nulové investice do výzkumu a vývoje 

 nízký počet zaměstnanců, který omezuje množství produkce 

 expanze konkurentů do jiných odvětví 

 dovoz levného asijského zboží 

 stanovení cen rok až dva dop edu 

 nпkup materiпlu od konkurentů 

 Z analytických poznatků bylo zjištěno, že se podnik potýkп s určitými 

problémy. Zejména z hlediska marketingu se jeví hlavní problémové oblasti, jež 

vyžadují ešení. V nпsledující čпsti prпce bude pozornost věnovпna využití 

marketingových komunikačních nпstrojů a rovněž inovacím v oblasti výrobního 

sortimentu. Smyslem bude doporučit možné nпvrhy, jejichž implementace by mohla 

p ispět ke zlepšení pozice podniku na trhu.  
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6 Návrhy a doporučení 

 Na zпkladě provedených analýz byly z hlediska marketingu zjištěny 

problémové oblasti, na jejichž ešení by se podnik měl zamě it. Smyslem této kapitoly 

bude doporučit možné nпvrhy, které by mohly p ispět ke zlepšení pozice podniku 

na trhu. Pozornost bude věnovпna lepšímu využití marketingových nпstrojů 

a inovacím v oblasti výrobního sortimentu. 

6.1 Návrh lepší využití marketingových nástrojů komunikace 

 Každý podnik by měl usilovat o to, aby byl v povědomí zпkazníků. Existuje 

nespočet možností, jak toho docílit. V dnešní době mп obrovský význam využití 

Internetu jako marketingového prost edku komunikace. Jednп se o mпlo nákladnou 

formu hromadné komunikace, kterou by podnik měl začít využívat v první adě.  

 Podnik by měl p emýšlet o z ízení funkce marketéra, jelikož provпdění 

marketingových činností mп v dnešním konkurenčním prost edí zпsadní význam. 

Je důležité, aby se firma nějakým způsobem prezentovala, aby se lidé vůbec 

dověděli, že firma existuje a co vlastně dělп. Najít vhodného kandidпta na pozici 

marketéra není nejjednodušší. Nejvhodnější by bylo obsadit tuto pozici talentovaným 

člověkem z ad stпvajících zaměstnanců. Pokud si firma není jista, zda by se někdo 

na tuto pozici hodil, může pracovníky podrobit krпtkému testu, jehož koncept 

je uveden v p íloze č. 4. 

 Odvození kalkulace časové nпročnosti p ípravy, zpracovпní, průběhu 

a vyhodnocení je zaznamenпno níže v tabulce 6.1. 

Tab. 6.1 Odhad kalkulace časové nпročnosti testovпní zaměstnanců 

Kalkulace časové nпročnosti testovпní zaměstnanců 
Čas pot ebný pro p ípravu testu (sepsпní, ň6krпt tisk) 45 min. 
Čas pot ebný pro průběh testu (všichni testovпni najednou) 10 min. 
Čas pot ebný pro vyhodnocení testu (ň min./1 zaměstnanec) 108 min. 
Časovп nпročnost celkem 163 min. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Celkové otestovпní zaměstnanců by trvalo témě  t i hodiny. P edpoklпdejme, 

že v pracovním kolektivu byl nalezen pracovník, jenž by byl shledпn vhodným 

kandidátem na pozici marketéra. Podnik by pak mohl namítat, že bude strпdat 

na kvalifikaci onoho pracovníka, jehož zaučení trvalo dlouho, jenž mп být p eložen 

na jinou pozici. Obě strany se mohou domluvit na zkušební době v délce t í měsíců 

a poté se mohou rozhodnout, zda zaměstnanci novп pozice vyhovuje nebo by se měl 

raději vrпtit na původní pracoviště.  

 V p ípadě neúspěšného výběru z ad zaměstnanců by firma byla nucena 

najmout externího člověka. To by ovšem znamenalo mnohem delší dobu 

pro výběrové ízení a také růst mzdových nпkladů. Odhad časové nпročnosti 

výběrového ízení je zachycen v tabulce 6.2. 

Tab. 6.2: Odhad kalkulace časové nпročnosti výběrového ízení 

Kalkulace časové nпročnosti výběrového ízení 
Čas pot ebný pro vytvo ení inzerпtu 60 min. 
Čas pot ebný pro p íchozí odpovědi na inzerпt (Ň týdny) 20 160 min. 
Čas pot ebný pro výběr vhodných uchazečů 180 min. 

Čas pot ebný pro pohovory s vybranými uchazeči 
(10 vybraných; Ň0 min./1 uchazeč) 

200 min. 

Čas pot ebný pro rozhodovпní a výběr kandidáta 60 min. 
Časovп nпročnost celkem 20 660 min. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Výběr marketingového pracovníka z prost edí mimo podnik by se firmě 

výrazně prodražil. Zvýšila by se časovп nпročnost z důvodu výběrového ízení, 

a to p ibližně na 16 dnů, kdyby se podnik této činnosti věnoval nonstop. Jestliže 

bychom počítali pracovní dobu Ř hod. denně, pak by celý proces výběru nového 

pracovníka trval p ibližně 4ň dnů. 

Webové stránky podniku  

 Základem prezentace firem bývají internetové stránky. Firma má své webové 

stránky slušně zpracované, barevné a p ehledné, avšak nпvštěvníci by jistě uvítali 

více informací o činnosti podniku, více obrпzků či fotek a informace o výrobním 

sortimentu, jenž je členěn až v e-shopu, avšak pokud nпvštěvníci webu nebudou 

chtít nic koupit, pak je velmi pravděpodobné, že internetový obchod nenavštíví, 

a tudíž se o konkrétních výrobcích nic nedozvědí. 
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Bannery 

 Tzv. banner je druh reklamy nejčastěji ve formпtu obrпzku či animace, který 

bývп umístěn na webových strпnkпch. Firma by je mohla využít pro posílení 

povědomí o své značce za pomoci zviditelnění svého loga. Pro p edstavu dle ceníku 

serveru Seznam.cz by reklama na jejich domovské strпnce vyšla cca na 150 tisíc 

Kč.34  

Sociální sítě 

 Obrovský rozmach zaznamenaly sociální sítě. Mezi nejznпmější z nich pat í 

Facebook a Twitter, dále Google+, Lidé.cz, Linked.in apod. Zde se nejedná pouze 

o profily jednotlivců, nýbrž hojně je začaly využívat různé firmy ke své propagaci. 

Nap íklad výhodou profilu na Facebooku je bezplatnost služby, možnost být 

v kontaktu se zákazníky a komunikovat s nimi online. Vytvo it profil trvп několik 

minut, firma si zde může napsat, co uznп za vhodné (informace o sobě, fotky, kontakt 

apod.) a profil spravuje, p idпvп aktuality, informuje zákazníky o novinkách, 

o p ípadných změnпch atd. Odměnou je získпvпní fanoušků prost ednictvím 

spokojených zпkazníků, na což navazuje sdílení a doporučení p пtel. Snad jediným 

negativem je problém s vlastnictvím vložených p íspěvků (fotografií, obrпzků), které 

p ipadají do vlastnictví provozovatele.  

Optimalizace pro vyhledávače35 

 Největším zdrojem nпvštěvnosti je v současnosti Google. Prost ednictvím 

optimalizace zvoleného vyhledпvače lze usilovat o získпní nпvštěvnosti webových 

stránek p es neplacené výsledky vyhledávání. Internetové stránky jsou 

optimalizovпny tak, aby p i vyhledпvпní byly umisťovпny na p edních p íčkпch 

v seznamu výsledků.  

 

 

 

                                            
34 SEZNAM.CZ a.s. Ceník platný od 1. dubna 2015. Seznam.cz [online]. © 1996-2015 [cit. 2015-04-
13]. Dostupné z: http://1.im.cz/r2/onas/cenik/Cenik_2015_CZK_20150401.pdf  
35 WIKIMEDIA. Internetový marketing. Wikipedia.org [online]. 11.7.2014 [cit.2015-04-13]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internetový_marketing  

http://1.im.cz/r2/onas/cenik/Cenik_2015_CZK_20150401.pdf
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internetový_marketing
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Reklama v obsahové síti či tzv. placené kliknutí36 

 Tzv. placené kliknutí p edstavuje většinou relativně malý odkaz 

na internetových strпnkпch, na něhož je pot eba kliknout a tím dojde 

k automatickému p esměrovпní a spuštění webových strпnek, na něž původní odkaz 

upoutпval. Google si tuto službu pojmenoval jako Google Adwords, na Seznamu.cz 

se jmenuje Sklik. Stanovení ceny za tuto službu není jednoznačné, neboť za reklamu 

se platí až v okamžiku kliknutí na odkaz, ale platí pravidlo, že v p ípadě nulové 

konkurence jedno kliknutí stojí několik Kč, avšak v p ípadě velké konkurence ceny 

za kliknutí p evyšují sto korun. V p ípadě společnosti Ornament by se dalo 

p edpoklпdat pпr korun, maximпlně desítek korun, za jedno kliknutí, neboť 

konkurence je relativně nízkп. 

Klasická reklama 

 Do této skupiny spadп tištěnп a vysílanп forma reklamy, dпle billboardy, 

brožury či letпky. P i uplat ovпní této verze reklamy firma musí počítat s vysokými 

náklady. Televizní spoty mohou napovídat o firemní prestiži v tom smyslu, že 

si drahou reklamu vysílanou v televizi mohou dovolit. Na podobném principu funguje 

rozhlasovп reklama. Avšak obě tyto formy reklamy bych nedoporučovala, neboť jsou 

zbytečně drahé. Za zvпžení by stпla reklama v tištěných médiích, nap . v deníku 

OnaDnes by reklama na 1/Ř strany o velikosti A4 vyšla na ň6 ř00 Kč bez DPH 

a v deníku DomaDnes by stejná velikost stála 29 600 Kč bez DPH.37 Tuto inzerci by 

firma mohla využít v období p ed Vпnočními svпtky, aby posílila tuzemský prodej. 

Nevýhodou je relativně vysokп finanční nпkladovost zajišťující reklamu pouze 

v jednom vydání. Z této skupiny vychází nejlépe reklama na billboardech. Agentury 

nemají p esně stanovené čпstky, zпleží na umístění billboardu, jeho rozměrech 

a dalších faktorech. Orientačně se ty levnější varianty pohybují okolo šesti tisíc 

Kč (nap . ulice Českobratrská, Cihelní, Plze skп aj.)38  

 

                                            
36 MARKETING BLOG. ŇŇ.000 Kč za Google Adwords a jak jsme dopadli. Clipsan.com [online]. 
25.2.2014 [cit.2015-04-13]. Dostupné z: https://clipsan.com/blog/22-000-kc-za-google-adwords-jak-
jsme-dopadli/  
37 MAFRA a.s. Ceník tištěných titulů platných od 1.1.Ň015. Idnes.cz [online]. © 2014 [cit. 2015-04-13]. 
Dostupné z: http://data.idnes.cz/soubory/mafra_all/A150126_TVE_004_CENIKMAFRA2015.PDF  
38 KAPOSERVIS. Reklamní plochy. Kaposervis.cz [online]. 2014 [cit. 2015-04-13]. Dostupné z: 
http://www.kaposervis.cz/reklamni-plochy-billboardy-ostrava.html  

https://clipsan.com/blog/22-000-kc-za-google-adwords-jak-jsme-dopadli/
https://clipsan.com/blog/22-000-kc-za-google-adwords-jak-jsme-dopadli/
http://data.idnes.cz/soubory/mafra_all/A150126_TVE_004_CENIKMAFRA2015.PDF
http://www.kaposervis.cz/reklamni-plochy-billboardy-ostrava.html
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Přímý marketing 

 P ímý marketing firma provпdí prost ednictvím e-shopu, tedy internetového 

obchodu. Zпkazník si může prohlížet výrobky, srovnпvat ceny, uskuteč ovat nпkup, 

a to vše z pohodlí domova. E-shop mп firma docela p ehledný a lze v něm poměrně 

jednoduše vyhledпvat. 

Podpora prodeje 

 Podpora prodeje většinou působí na stпlé zпkazníky. Může mít podobu 

snížení cen, dпrků, soutěží, kuponů za nпkup zboží apod. Pro podnik by bylo 

nejvhodnější využít snížení cen t eba v podobě slev na starší výrobky nebo na ty, 

které jdou málo na odbyt. Hпček je v tom, že se krпtkodobě zvýší objem tržeb, avšak 

loajalita zпkazníků ke značce se celkově nezvyšuje.  

Public relations 

 Public relations je nпstroj, jímž podnik udržují pozitivní vztahy s ve ejností. 

Smyslem těchto aktivit je vybudovat dobré jméno podniku a vytvп et a podporovat 

vzájemné vztahy s okolím firmy. Prost edkem může být komunikace s médii 

ve smyslu poskytovпní rozhovorů pro časopisy, magazíny a internetové servery 

či natočené reportпže vysílané v televizi apod. Vzniklé videa a člпnky si firmy posléze 

mohou zve ejnit na svých strпnkпch, sociпlních sítích atd. 

Výstavy 

 Poslední dvě sezóny se podnik prezentoval na výstavпch spojených 

s prodejem svých výrobků a zaznamenal velký úspěch. V této činnosti by bylo 

vhodné nadпle pokračovat, a to klidně i v rпmci větších měst (Praha, Brno, Ostrava). 

Výstavy je možné provozovat v průběhu celého roku, a to nap . i tematické výstavy 

po пdané na výstavišti Černп louka v Ostravě.  

 V období p ed Vпnocemi by se firma mohla účastnit Vпnočních trhů po celé 

České republice nebo alespo  v rámci měst Opava a Ostrava. Také by v té době 

bylo možné pronajmout stпnek v nějakém obchodním centru. Zпleží na místě 

umístění, avšak jestliže se nejednп o nпkupní st ediska v centrech velkých měst 

nebo obrovská obchodní centra s luxusními obchody, pak jsou ceny za pronájem 

stпnku relativně p ijatelné. V roce Ň011 činil jednorпzový pronпjem stпnku v Globusu 
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v Praze (Zličín, Let any, Nпrodní t ída) p ibližně 1 Ň00 Kč.39 Pokud by se firma 

rozhodla využít pronпjem stпnku p ed Vпnocemi, pak doporučuji obvolat vytipovanп 

obchodní centra a zeptat se na p esnou čпstku, jelikož tyto informace nejsou volně 

dostupné.  

6.2 Návrh na rozšíření sortimentu výroby 

 U výrobní firmy by měl být klíčový konečný výrobek. Aby si firma zvýšila nebo 

alespo  udržela konkurenceschopnost, je produkt nutné inovovat. Nejen u nás, ale 

i ve světě k tomu firmy využívají různé techniky jako nap . rozší ení výrobního 

sortimentu. Prozatímní kolekce výroby je značně omezena, jelikož zahrnuje pouze 

vánoční ozdoby. Všichni konkurenti zmi ovпni v podpodkapitole 5.2.2 se neorientují 

pouze na výrobu vпnočních ozdob, nýbrž vyrпbějí i něco navíc (nap . ozdoby 

s velikonoční či valentýnskou tematikou). Níže budou rozepsпny možnosti, o jaké 

prvky by podnik mohl rozší it výrobní sortiment. P edpokladem je zachovпní stпvající 

technologie výroby.  

 Pro podnik by mohlo být p ínosné navпzat spoluprпci se studenty uměleckých 

škol a využít jejich fantazie nap . ve vzorovпní ozdob. V Opavě (i v celém 

Moravskoslezském kraji) se několik takových škol nachпzí. Firma by t eba mohla 

začít poskytovat studentům odbornou praxi, která bývá v rámci studia povinná 

a podnik by za to mohl dostat dotace. 

Ozdoby s velikonoční tematikou 

 Nejvýznamnějším k esťanským svпtkem v roce jsou Velikonoce, spojené 

s oslavami narození Ježíše Krista. Podobně jako na Vпnoce si lidé zdobí své domovy 

a někte í navíc malují vajíčka. Avšak v dnešní uspěchané době na tradici malovпní 

vajíček zbývп stпle méně času. Proto je p íhodnп doba na skleněné malované 

kraslice. Ty by se daly využít všestranně – pověsit na větvičky, vsadit do věnců, 

zavěsit na zпclony (zпvěsy, lustry) či darovat koledníkům jako součпst výslužky. 

Nejednп se pouze o vajíčka, neboť s Velikonocemi souvisí zví пtka jako zajíčci, 

slepičky, ku пtka apod. Není pravidlem, že všechny ozdoby musí být na zavěšení. 

                                            
39 TELE3. Jaké jsou ceny za pronájem stánku v NC? Webtrh.cz [online]. 17.8.2011 [cit. 2015-04-13]. 
Dostupné z: https://webtrh.cz/150003-jake-ceny-pronajem-stanku  

https://webtrh.cz/150003-jake-ceny-pronajem-stanku
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Pokud by se nese ízla nadbývající čпst skleněné trubky, mohly by se ozdoby 

zapíchnout nap . do květinпčů. 

Ozdoby s valentýnskou tematikou 

 P i tvo ení ozdob na svпtek svatého Valentýna by se jednalo p edevším 

o srdíčka různých velikostí, tvarů a provedení. Opět by některé mohly být klasicky 

na zavěšení a jiné zase t eba na zapíchnutí (zde by bylo pot eba srdce foukat 

z opačné strany, aby ve výsledku nebyla obrпceně). Zпkazníci by jistě ocenili 

možnost nechat si na ozdobu napsat na p пní jméno nebo krпtké věnovпní.  

 Výroba valentýnských ozdob, tedy hlavně srdcí, by byla zпležitostí p evпžně 

pro mladší generaci zпkazníků. V tabulce 6.3 je zaznamenán hrubý odhad 

ekonomické kalkulace ozdob s valentýnskou tematikou. 

Tab. 6.3: Hrubý odhad ekonomické kalkulace ozdob s valentýnskou tematikou 

Ekonomická kalkulace ozdob s valentýnskou tematikou 
Hrubý odhad mladých lidí v ČR 100 000 
Výrobní dávka 10 000 ks 
Průměrný odhad výrobní ceny 15 Kč 
Celkové náklady 150 000 Kč 
Průměrný odhad prodejní ceny ň0 Kč 
Tržby za prodej výrobků 300 000 Kč 
Zisk 150 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Pokud by se firma rozhodla vyrobit 10 000 ks srdcí pro p íležitost svпtku 

svatého Valentýna, p ičemž výrobní cena jednoho kusu by byla zhruba 15 Kč, tak 

by nпklady činily 150 tis. Kč. Jestliže by se poda ilo všechny vyrobené kusy prodat 

p i úvaze prodejní ceny v čпstce ň0 Kč za kus, pak by tržby činily ň00 tis. Kč a zisk 

by se rovnal vloženým nпkladům. Avšak jedná se pouze o naprosto hrubý odhad 

kalkulace, jež by bylo nutné podrobněji rozpracovat v podnikových podmínkách. 

Ozdoby do interiéru 

 Firma by rovněž mohla vytvo it kolekci, jejímž hlavním účelem by bylo zdobit 

interiéry domácností. Lze vyrobit ozdoby na stůl, parapet či poličku (nap . zdobené 

koule s rovným dnem, aby mohly stát) nebo ozdoby na zпclony (nap . s využitím 

p írodních motivů, mo ských motivů, tvary hvězd, andělíčků apod.) Rovněž by šlo 
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využít zví ecí motivy (ptačí, rybí apod.) s klipsem dole, tedy ne s úchytem 

na zavěšení – takto se dají ozdoby p ipevnit témě  kdekoliv v interiéru a to celoročně, 

jelikož nejsou omezeny určitým tematickým obdobím v roce. Dпle by bylo možné 

vytvo it kolekci pro děti s jednoduchými vzory (p írodními, zví ecími), s motivy 

z pohпdek a Večerníčků, s písmennými nebo číselnými vzory apod. V neposlední 

adě by se podnik mohl zamě it na výrobu ozdob pro slavnostní p íležitosti jako nap . 

svatby nebo různп výročí. Zпkazníci by jistě uvítali možnost nechat si na ozdoby 

něco napsat dle jejich p пní (jméno, číslo, krпtké věnovпní apod.) 

Využití netradičních materiálů 

 Výroba skleněných ozdob nemusí být rozší ena pouze o nové tvary a vzory, 

ale lze použít i jiné techniky nap . jako posyp by mohly být využity netradiční 

materiály jako t eba flitry, piliny či pe í. Také je možné vyzkoušet vsпzet do ozdob 

korпlky, perly či různé kamínky.  
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7 Závěr 

 V současnosti existuje obrovské množství podniků, proto pro ně může být 

obtížné získat postavení ve stпvající konkurenci. V této souvislosti se hovo í o tzv. 

konkurenceschopnosti, jejíž udržovпní či zvyšovпní zaručuje podnikům úspěch. 

V probíhajícím konkurenčním boji jsou podniky nuceny zvyšovat výkonnost, rozvíjet 

a koordinovat svou infrastrukturu či inovovat. Tyto aktivity mají velký význam 

pro podniky, neboť jestliže podnik chce být konkurenceschopný, pak musí hledat 

skryté potenciпly (v podobě inovací, znalostí atd.) Nalezený potenciпl je nutné umět 

využít tak, že se z něj posléze může vyvinout konkurenční výhoda, kterп podniku 

zajistí výhodné postavení v rámci konkurence. 

 Diplomovп prпce byla zamě ena na posouzení konkurenceschopnosti 

vybraného oblasti podniku. V úvodu byla vymezena teoretická východiska. Náplní 

práce byla analýza konkurenceschopnosti oblasti marketingu vybraného podniku.  

 Cílem diplomového úkolu bylo posouzení vybraného segmentu podniku 

z hlediska konkurenceschopnosti. Smyslem prпce bylo podniku doporučit nпvrhy, 

jejichž implementace by mohla vést ke zvýšení konkurenceschopnosti.  

 V úvodní čпsti prпce byla rozpracovпna metodika ešení do několika 

navazujících fпzí, a to od hlubšího studovпní pramenů, p es vyhledпní konkrétního 

podniku, vytipování podnikového segmentu, provedení vybraných analýz, 

až po navrhnutí opat ení, kterп mohou vést ke zlepšení podnikové 

konkurenceschopnosti. Z prostudovaných pramenů byly nпsledně rozepsпny p ístupy 

vybraných autorů ke konkurenceschopnosti a pozornost byla rovněž věnovпna 

vybraným analytickým metodám.  

 V dalším oddílu byl charakterizovпn konkrétní podnik, společně s partnery 

a sdruženími, v nichž podnik vystupuje. Pat ičnп pozornost byla věnovпna 

družstevnictví, jakož specifické formě podnikпní firmy. 

 Nпsledující čпst zahrnuje celkovou ekonomickou charakteristiku podniku. 

Základem byly vybraných ekonomických ukazatele. Následně byly realizovпny 

vybrané modifikované analýzy pro oblast marketingu.  
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 V zпvěrečné čпsti byly doporučeny nпvrhy, které mohou vést ke zlepšení 

postavení firmy z hlediska konkurenceschopnosti. Ze zjištěných výsledků byla 

největší pozornost věnovпna konkrétně využití marketingových komunikačních 

nпstrojů a rozší ení výrobního sortimentu. Výběr byl proveden na zпkladě toho, že se 

jednп o zпsadní podnikové nedostatky, které by bylo možné reпlně změnit a tím 

zvýšit konkurenceschopnost podniku. 
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Seznam zkratek  

a.s.   akciovп společnost 

č.   číslo 

DPH   da  z p idané hodnoty 

EU   Evropská Unie 

HDP   hrubý domácí produkt 

Kč   Koruna českп 

ks   kus 

mil.   milion 

mld.   miliarda 

p .   p íklad 

s.r.o. (spol. s r.o.) společnost s ručením omezeným 

tis.   tisíc 

  



 
 

73 
 

 

Seznam vzorců 

3.1 Rentabilita aktiv 

3.2 Rentabilita vlastního kapitálu 

3.3 Doba obratu krátkodobých pohledávek 

ň.4 Doba obratu krпtkodobých zпvazků 

3.5 Pravidlo solventnosti 

ň.6 Celkovп zadluženost 

3.7 Celková likvidita 

ň.Ř Okamžitп likvidita 

ň.ř Celkové tržby na jednoho zaměstnance 

3.10 Materiálová nákladovost 

3.11 Osobní nákladovost 

 

  



 
 

74 
 

Seznam tabulek 

Tab. 4.1: Vývoj průměrného počtu zaměstnanců a osobních nпkladů 

Tab. 5.1: Výpočet rentability aktiv 

Tab. 5.Ň: Výpočet rentability vlastního kapitпlu 

Tab. 5.ň: Výpočet doby obratu krпtkodobých pohledпvek 

Tab. 5.4: Výpočet doby obratu krпtkodobých zпvazků 

Tab. 5.5: Porovnání doby obratu krátkodobých pohledávek a závazků 

Tab. 5.6: Výpočet celkové zadluženosti 

Tab. 5.7: Výpočet celkové likvidity 

Tab. 5.Ř: Výpočet okamžité likvidity 

Tab. 5.ř: Výpočet tržeb na jednoho pracovníka 

Tab. 5.10: Výpočet materiпlové nпkladovosti tržeb 

Tab. 5.11: Výpočet osobní nпkladovosti tržeb 

Tab. 5.1Ň: Srovnпvací analýza konkurentů 

Tab. 5.1ň: Odhad počtu prodaných výrobků do USA v zпvislosti na zvolené ceně 

Tab. 5.14: Kalkulace vybraného produktu dle typového kalkulačního vzorce 

Tab. 5.15: Srovnпní ceny zvolených produktů s vybranými konkurenty 

Tab. 6.1: Odhad kalkulace časové nпročnosti testovпní zaměstnanců 

Tab. 6.Ň: Odhad kalkulace časové nпročnosti výběrového ízení 

Tab. 6.3: Hrubý odhad ekonomické kalkulace ozdob s valentýnskou tematikou 

 

  



 
 

75 
 

  



 
 

76 
 

Seznam příloh 

P íloha č. 1: Rozvaha ve zkráceném rozsahu 

P íloha č. Ň: Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu 

P íloha č. ň: Popis výrobního programu 

P íloha č. 4: Koncept dotazníku pro výběr marketéra z ad zaměstnanců 

 

  



 
 

77 
 

Příloha č. 1: Rozvaha ve zkráceném rozsahu 

Zkrпcenп rozvaha (v tis. Kč) za období let 2011-2013 
Položka 2011 2012 2013 

AKTIVA CELKEM 18 036 16 554 14 219 
Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 
Dlouhodobý majetek 9 861 9 486 8 785 
Dlouhodobý nehmotný majetek 8 0 0 
Dlouhodobý hmotný majetek 9 853 9 486 8 785 
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 
Oběžnп aktiva 8 175 7 068 5 434 
Zásoby 2 772 3 237 2 516 
Dlouhodobé pohledávky 0 - 99 - 86 
  Odloženп da ovп pohledпvka 0 - 99 - 86 
Krátkodobé pohledávky 998 971 1 151 
Pohledávky z obchodních vztahů 1 016 998 1 119 
Krátkodobý finanční majetek 4 405 2 959 1 852 
  Peníze 57 65 13 
  Účty v bankách 4 348 2 894 1 840 
Časové rozlišení 0 0 0 
PASIVA CELKEM 18 036 16 554 14 219 
Vlastní kapitál 16 065 15 076 12 706 
Základní kapitál 124 124 119 
Kapitálové fondy 5 633 5 633 5 633 
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 19 287 19 287 19 287 
Výsledek hospoda ení minulých let -10 871 - 8 979 - 9 968 
Výsledek hospoda ení běžného účetního 
období 

1 892 - 989 - 2 366 

Cizí zdroje 1 926 1 433 1 514 
Rezervy 0 0 0 
Dlouhodobé závazky 108 0 0 
Krátkodobé závazky 1 399 1 106 1 287 
  Závazky z obchodních vztahů 285 192 228 
Časové rozlišení 45 0 45 
Zdroj: Vlastní zpracovпní na zпkladě interních materiпlů podniku 
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Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu 

Zkrácený výkaz zisku a ztrпty (v tis. Kč) za období let Ň011-2013 
Položka 2011 2012 2013 

Tržby za prodej zboží 0 0 49 
Nпklady vynaložené na prodané zboží 0 0 38 
Obchodní marže 0 0 11 
Výkony 18 915 17 242 11 857 
Tržby za prodej výrobků a služeb 18 354 16 873 12 380 
Změna stavu zпsob vlastní činnosti 461 352 - 524 
Aktivace 100 18 0 
Výkonovп spot eba 9 712 8 931 6 549 
Spot eba materiпlu a energie 7 437 6 297 4 939 
Osobní náklady 8 508 8 320 6 929 
Mzdové náklady 6 298 6 162 5 009 
Daně a poplatky 100 164 91 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

825 717 743 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 

2 303 32 18 

Ostatní provozní výnosy 114 87 48 
Ostatní provozní náklady 0 19 13 
P evod provozních výnosů 0 0 0 
P evod provozních nпkladů 0 0 0 
Provozní výsledek hospodaření 2 173 - 696 - 2 325 
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 
Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 
Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku 

0 0 0 

Výnosy z krпtkodobého finančního 
majetku 

0 0 0 

Náklady z finančního majetku    
Výnosy z p ecenění cenných papírů a 
derivпtů 

0 0 0 

Náklady z p ecenění cenných papírů a 
derivпtů 

0 0 0 

Změna stavu rezerv a opravných položek 0 0 0 
Výnosové úroky 0 0 0 
Nákladové úroky 136 83 99 
Ostatní finanční výnosy 104 36 348 
Ostatní finanční nпklady 257 338 302 
P evod finančních výnosů 0 0 0 
P evod finančních nпkladů 0 0 0 
Finanční výsledek hospodaření - 288 - 384 - 54 
Da  z p íjmu za běžnou činnost-odloženп - 7 - 9 - 13 
Výsledek hospoda ení za běžnou činnost 1 892 - 1 070 - 2 366 
Mimo пdné výnosy 0 81 0 
Mimo пdné nпklady 0 0 0 
Da  z p íjmů z mimo пdné činnosti 0 0 0 
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Mimořádný výsledek hospodaření 0 81 0 
P evod podílu na výsledku hospoda ení 
společníkům 

0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní 
období 

1 892 - 989 - 2 366 

Výsledek hospoda ení p ed zdaněním 1 885 - 999 - 2 379 
Zdroj: Vlastní zpracovпní na zпkladě interních materiпlů podniku 
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Příloha č. 3: Popis výrobního programu 

 Všechny ozdoby jsou vyrпběny ručně. Na počпtku je skleněnп trubice 

o různém průměru. Trubice se pomocí plynového ho пku nah eje a tahem rukou 

se rozdělí na dvě témě  totožné čпsti. Jedna strana je objemnější a uzav enп, druhп 

mп stпle tvar trubice, ale tah způsobil její zúžení. 

Foukání  

 Nпsledně je pot eba polotovary p etvo it do požadovaného tvaru, 

a to foukпním. Polotovary se opět nah ívají a po dosažení požadované teploty 

je dovnit  ústy vdechovпn určitý objem vzduchu tak, aby bylo docíleno daného tvaru, 

jako nap . koule, zvonky, špice, olivy či rakety. Novinkou posledních let je návrat 

k výrobkům foukaných do forem – nap . sněhulпci, kominíci, lucerny aj.  

Stříbření 

 Po fпzi foukпní nпsleduje st íb ení, kdy je vst ikem z pistole uvnit  ba ky 

smíchпn roztok pravého st íbra s redukčním činidlem. Obsah musí být rozprost en 

po celém vnit ním prostoru ba ky a reakci značně urychluje horkп voda, do níž 

se ba ky s roztokem namпčí. Pak je nutné nechat st íbro zaschnout a ba ky okapat. 

Některé ba ky se nest íb í – na ty se pouze maluje a zůstпvají průhledné.  

Máčení do barev 

 Post íb ené ba ky se dпle barví, resp. namпčejí do barev, jež čítají okolo t í 

až čty  set odstínů. Ba ky jsou namпčeny do nпdoby s barvou, dále jsou 

napichovпny na speciпlní rošty s vyčnívajícími drпtky a nпsledně putují do tzv. 

sušícího tunelu, kde během deseti až dvaceti minut po пdně proschnou.  

Malování vzorů 

 Další fпzí výrobního procesu je malovпní, jež probíhп několika možnými 

způsoby. Jednou z variant je nanпšení lepidla a posypпní t pytkami. Dпle lze využít 

p edtištěné šablony. Dalším způsobem je nanпšení barev štětcem. Nejnпročnější 

je malovпní vzorů zvlпštní pipetou podnikové výroby. 
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Záponkování 

  Zпponkovпním se myslí se íznutí nadbytečné čпsti skleněné trubky, na niž 

se nasadí záponka. Na záponku se posléze nasadí hпček a tím se ozdoba věší 

na vпnoční stromek. 

Balení 

 Ozdoby se balí jednotlivě i po sadпch (p . šest nebo dvanпct kusů). Obal 

výrobku p edstavují klasické obyčejné kartonové krabice nebo dпrkové balení. Výběr 

zпleží na požadavku konkrétního zпkazníka.  

Expedice 

 P eprava zпsilek probíhп po celý rok. Zabalené výrobky putují p ímo 

k zпkazníkovi prost ednictvím podnikové prodejny či internetového obchodu. 

P i dodпvkпch do velkoobchodů, maloobchodů nebo polotovarů na Slovensko jsou 

využívпni smluvní partne i. Jednп-li se o dodávku do zahraničí, je p eprava zajištěna 

firmou Ornex.  
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Příloha č. 4: Koncept dotazníku pro výběr marketéra z ad zaměstnanců 

1. Zkuste napsat svými slovy, co je marketing. 

2. Napište, do kterých zemí firma vyvпží výrobky. 

3. Pokuste se p eložit nпsledující slova:  

price -    partnership -    customer satisfaction - 

arbeit -   verkäufer -     unternehmen - 

к  -   эк  -     в в  - 

 

 


