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1. Úvod 

Podniky se nacházejí v konkurenčním prostředí, ve kterém se rychle mění požadavky 

zákazníků, existuje zde volný pohyb osob, finančních prostředků i komodit. Důležitým 

podkladem je správné určení strategie a zabezpečení si tak konkurenční výhody na 

dynamickém trhu. Tvorba strategie odráží schopnosti podniku reagovat na důležité podněty 

jak vnitřního tak vnějšího prostředí podniku. Hlavním důvodem pro vytváření obchodní 

strategie je určení poslání pro každou strategickou obchodní jednotku vymezenou v rámci 

firemní strategie. Měla by vycházet z poslání podniku a stanovovat dlouhodobé cíle a způsoby 

jejich dosažení, které zajistí dlouhodobý úspěch podniku v daném odvětví.  

V teoretické části budou vymezeny pojmy strategie, strategické řízení, strategické cíle 

a hierarchie firemních strategií. Dále budou popsány přístupy k tvorbě strategie na úrovni 

podnikatelské jednotky. Závěrem kapitoly budou teoreticky popsány metody ke zhodnocení 

obchodní strategie. Obsahem praktické části bude představení podniku, vymezení současné 

strategie a charakteristika zvoleného produktu. Následně realizované analýzy potřebné pro 

zhodnocení obchodní strategie.  

Cílem diplomové práce je zhodnocení obchodní strategie cílené na nový zákaznický 

segment konkrétního podniku. Podnik se zaměřuje především na výrobu a služby pro 

speciální (vojenské) užití, avšak v dnešní době ubývá zakázek v tomto oboru, a proto se 

začíná zaměřovat na civilní výrobu. Z počátku podnik zvolil nevhodnou obchodní strategii a 

to mělo za důsledek stagnující prodej. Cíle bude dosaženo analýzou meziodvětvového 

prostředí podniku, zhodnocením strategické pozice produktu. Bude následovat analýza životní 

cyklus výrobku, audit inovačního řízení, zhodnocení finančního zdraví podniku a test cenové 

citlivosti. Na základě zjištěných výsledků budou vypracovány příslušné návrhy a doporučení. 
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2. Teoreticko-metodologická východiska obchodní strategie 

V následující kapitole budou vymezeny základní pojmy týkající se strategie podniku. 

Bude objasněn pojem strategie, strategické řízení a strategické cíle. Dále bude popsána 

hierarchie firemních strategií a přístupy k tvorbě strategií na úrovni podnikatelské jednotky 

podle Ansoffa a Portera. Závěr kapitoly bude věnován vybraným metodám pro analýzu 

zhodnocení obchodní strategie podniku. 

2.1 Vymezení základních pojmů 

Následující podkapitola bude obsahovat vymezení několika základních pojmů, které 

souvisejí s definicí obchodní strategie. Bude popsán pojem strategie a s ní související 

strategické řízení a podstata strategických cílů. V další části bude vymezena hierarchie 

firemních strategií a význam tvorby obchodních strategických jednotek. 

2.1.1 Strategie 

Kourdi (2011) ve své literatuře uvádí, že aby podnik mohl být úspěšný, je zapotřebí, aby 

byla jasně definována a stanovena strategie jeho rozhodování. Strategie je nedílnou součástí 

strategického rozhodování, které je úkolem managementu podniku. Strategie jako taková má 

mnoho definic. Lze ji interpretovat jako naplnění podnikové mise stanovených cílů podniku a 

představ, udává trajektorii, po které by měl podnik směřovat. I podniková strategie má svou 

hierarchii, která je tvořena množinou dlouhodobých cílů a způsobů jejich realizace. Proto je 

důležité, aby byla účinně a srozumitelně představena na všech úrovních řízení podniku, a také 

investorům a akcionářům.  

Dle Fotr (2012) při definování určité strategie se dokresluje místo, kde by podnik nebo 

útvar mohl být úspěšnější a naopak kde jsou jejich slabé stránky. Při nalezení takového místa 

podnik jasně vidí, kdo nebo kde se mu vydělávají peníze a proč. Pokud se správně uchopí a 

implementuje strategie, bude tím správným impulzem pro komerční úspěch, tedy k budování 

zisku díky získaným znalostem a strategicky alokovaným zdrojům. 

Samotná tvorba a implementace strategie umožňuje manažerům pochopit své 

zákazníky i svou konkurenci. Porozumění vlastním zákazníkům je základem spolehlivé 

strategie, neboť jejich chování je dynamické. Proto podnik musí být schopen přizpůsobovat 

své produkty ve spojitosti s měnícími se preferencemi trhu. Vytvářením strategií posiluje 

podnik také svou pozici na trhu, soustřeďuje své prostředky na ty nejdůležitější zákazníky.  
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Kourdi (2011) uvádí, že vytváření strategií napomáhá podniku při rozhodování, zda 

vstoupit na trh s novými výrobky či jiné stáhnout z trhu. Hraje také významnou roli při tvorbě 

a zhodnocení firemního uspořádání. Je to nástroj, který mají manažeři k dispozici, pokud 

chtějí zajistit vyšší produktivitu práce, využít dovedností svých zaměstnanců, příznivou 

firemní kulturu, která podtrhuje účelnou a smysluplnou práci. Manažeři, již jsou zodpovědní 

za implementaci strategie, často zapomínají na nehmotné hodnoty, které by splnění cílů mělo 

přinést. Jednotlivci i podnik jsou schopni plnit své cíle, jen pokud tomu věří, mohou využít 

svou kreativitu, rozvíjet vlastní potenciál a dovednosti, za předpokladu, že věří směru, kterým 

jdou. Tento smysl a účel by měla strategie poskytovat. 

2.1.2 Strategické řízení 

Fotr (2012) tvrdí, že strategické řízení zahrnuje aktivity zaměřené na udržování 

dlouhodobého souladu mezi posláním firmy, jejími dlouhodobými cíli a disponibilními zdroji 

a rovněž mezi firmou a prostředím, v němž firma existuje, uskutečňované top 

managementem, případně i vlastníky firmy. Lze jej charakterizovat jako mix základních 

manažerských činností, kde jednotlivé úrovně řízení na sebe hierarchicky navazují. Jednotlivé 

stupně se liší především z hlediska míry kompetencí, odpovědností při stanovování cílů, úkolů 

a jejich realizace. Na vrcholu pomyslné pyramidy je strategická úroveň, která určuje cíle a 

úkoly taktické úrovně, ta je přenáší do úrovně operativní. Dalším rozdílem jsou i časové 

horizonty pro splnění cílů realizace a řešení problémů, jimiž se jednotlivé úrovně řízení 

zabývají.  

Jak uvádí Keřkovský, Vykypěl (2006) ve své literatuře, proces strategického řízení by 

měl být chápán jako nikdy nekončící proces, uskutečňován v určité posloupnosti opakujících 

se a na sebe navazujících kroků, počínajících vymezením poslání firmy, cílů a strategickou 

analýzou, končících formulací možných variant řešení, následným výběrem a implementací 

optimálních strategií, kontrolou a korekcemi průběhu jejich realizace.  

2.1.3 Strategické cíle 

Podle Keřkovský, Vykypěl (2006) cíle podniku jsou žádoucí stavy, tvoří podstatu 

strategií a podnik se jich snaží dosáhnout prostřednictvím své existence a svých činností. Za 

nejdůležitější kritérium lze označit jejich stupeň dosažení při hodnocení činnosti podniku. 

Jestliže podnik sleduje více cílů, musí být mezi jednotlivými cíli určené priority a jejich 

hierarchie. Rovněž musí být posuzovány a váženy z hlediska času, jak z dlouhodobého, tak 

z krátkodobého. 
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Při rozhodování o cílech je nezbytné, aby podnik vzal v úvahu nejrůznější faktory, 

které je mohou v realitě ovlivnit či ohrozit. Důležitým faktorem je vliv prostředí, v němž 

podnik působí. Zvolený cíl může být ohrožen konkurenty, rozhodnutím vlády, nabídkou a 

poptávkou, pokud cílem bude maximalizace prodeje. Ale také požadavky odborů na výši 

mezd, mající přímý dopad na výši nákladů apod. Další omezující podmínky jsou vytvářeny ze 

strany EU, které musejí firmy bezpochyby dodržovat. Důležitou roli při formulování cílů 

hraje objem dostupných výrobních faktorů, interní vztahy, schopnosti řídících pracovníků a 

minulý vývoj podniku. 

2.1.4 Strategická obchodní jednotka 

Mallya (2007) tvrdí, že SBU neboli strategická obchodní jednotka představuje 

seskupení podnikových subjektů (divize, výrobky, vzájemně propojená oddělení, jednotlivé 

podniky, jejich seskupení atd.), pro které existují odlišné trhy od jiných seskupení a zároveň i 

samostatné cíle a jim odpovídající strategie. Do strategických obchodních jednotek se 

většinou člení firmy, které vyrábí více výrobků pro diferencované trhy. 

Hlavním cílem strategie podnikatelské jednotky je patřit k vedoucím konkurentům 

trhu, na který chtějí proniknout nebo na něm již působí. Strategie se skládá z pěti prvků na 

sebe navzájem působících a podporujících: úloha trhu, přednost soutěžení, rozbor výchozí 

situace, strategická cílová pozice, hlavní kroky a časový plán. Strategický plán je předložen 

odpovědným vedoucím pracovníkem nebo odpovědným týmem pro každou obchodní 

jednotku. Strategické plány jednotlivých jednotek představují podklady pro přidělování 

zdrojů, např. finančních zdrojů, lidských zdrojů, obchodních a výrobních prostorů. Na základě 

toho se stává strategie integrovaným a praktickým jednacím rámcem. Obchodní strategie 

vštípí určitému podnikání na konkrétním trhu jeho specifický charakter. Obsahem obchodní 

strategie je také odpověď na otázku, jakým způsobem uspokojit potřeby zákazníků nebo také 

jak bude podnik konkurovat v daném konkurenčním prostředí. Rozhodnutí vrcholového 

vedení o rozdělení podniku do strategických obchodních jednotek patří k nejtěžším úkolům, 

neboť může rozhodnout o jeho úspěchu či neúspěchu.  

Keřkovský, Vykypěl (2006) tvrdí, že strategická obchodní jednotka se stanoví 

definováním skupiny zákazníků a jejich potřeb, jež chce firma uspokojovat a zároveň podle 

využívané technologie výroby. Jednotlivé strategické obchodní jednotky mají relativně 

oddělené strategické plánování, mají schopnost samostatně čelit specifické konkurenci a 

mohou být samostatně spravovány jako zisková střediska. Do strategických obchodních 
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jednotek se typicky člení firmy vyrábějící více výrobků pro různé trhy. SBU lze vymezit 

dvěma přístupy: 

a) organizační přístup, 

b) strategicko-marketingový přístup. 

Ad a) Organizační přístup se využívá tehdy, když při definování SBU je do určité míry možno 

kopírovat existující organizační upořádání a zároveň zajistit potřebnou konkurenceschopnost 

SBU na daném trhu. Konkrétní obchodní strategie je potom strategií určitého organizačního 

celku. Odpovídající orgány řízení dané organizační jednotky odpovídají za realizaci strategie. 

Do SBU by takto mohla být například členěna strojírenská firma vyrábějící více typů 

výrobků, jejichž výrobní procesy jsou relativně nezávislé a dané výrobky jsou distribuovány 

na různé trhy. Bude-li například taková firma tvořena slévárnou, obrobnou a montáží, potom 

na základě tohoto přístupu k vyčlenění SBU by zde mohly být vymezeny tří SBU, a to 

slévárna, obrobna a montáž. Potom by každá z nich měla kromě externích i interní zákazníky 

a dodavatele.  

Ad b) Strategicko-marketingový přístup nevyžaduje při úvahách o zajištění potřebné 

konkurenceschopnosti na určitém trhu kopírovat existující organizační uspořádání. Stěžejní je 

dosažení vytyčených strategických cílů. Vymezení SBU může potom jít napříč organizačními 

jednotkami a konkrétní obchodní strategie může být strategií několika spolupracujících 

organizačních jednotek. V tom případě není vyloučené, že se určitá organizační jednotka 

podílí na realizaci více firemních strategií. Jako příklad lze uvést firmu vyrábějící oděvy, která 

si specifikuje dvě SBU pro různé trhy, ačkoliv výroba je pro obě SBU zajišťována tímtéž 

výrobním provozem, který se podílí na realizaci firemní strategie obou SBU. 

2.1.5 Hierarchie firemních strategií 

Strategie jsou tvořeny množinou dlouhodobých cílů a plánů jejich realizace na všech 

úrovních strategického řízení. Při definování jednotlivých strategií by se mělo postupovat 

směrem shora dolů a rovněž by neměla chybět zpětná vazba, která ověří propustnost a 

návaznost jednotlivých strategií, viz Obr. 2.1.  
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Obr. 2.1 Hierarchie firemních strategií 

Zdroj: Mallya (2007, s. 36) 

Na sebe navazující strategie představují hierarchickou soustavu na sebe navazujících 

strategií, dle Keřkovský a Vykypěl (2006) je složena z: 

a) podnikatelské strategie, 

b) firemní strategie, 

c) obchodní strategie, 

d) funkční strategie. 

Ad a) Mallya (2007) uvádí, že podnikatelská strategie je vytvářena na úrovni společenské, u 

které se vedení nebo majitelé firmy snaží odpovědět na otázky týkající se odpovědnosti 

organizace vůči veřejnosti (společnosti). Jaká je role organizace v této společnosti, v níž chce 

začít působit, nebo již své aktivity provozuje? Které konkrétní hodnoty společnost uznává, a 

jaké jsou dopady současného portfolia aktivit a alokace zdrojů organizace vůči společnosti? 

Jak je společnost vnímana všemi zainteresovanými skupinami v daném prostředí. 

Ad b) Podle Keřkovský (2001) je firemní strategie nejdůležitější strategií, od které se odvíjejí 

ostatní. Při tvorbě by si měl podnik odpovědět na základní, stěžejní otázky. Nadefinuje se 

poslání firmy, faktory ekonomické sociální a politické, které by mohly ovlivnit existenci 

firmy i samotnou konkurenci. Ke stěžejním otázkám patří: v jaké zemi a v jakém odvětví 

bude firma podnikat, jakým způsobem hodlá alokovat disponibilní kapitálové prostředky, 

způsob jakým bude podnikání řízeno, jaký podnikatelský záměr bude nadále preferován a 

jaký utlumován? Wit, Meyer (2010) v literatuře uvádějí, že k podrobnějšímu rozpracování 

firemní strategie dochází na nižší úrovni, tedy při formulaci obchodní strategie. Definuje 
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strategické cíle a cesty k jejich dosažení pro konkrétní obchodní jednotku. Na nejnižším 

stupni by měly existovat dílčí strategie a strategická řízení jednotlivých specifických oblastí  

Ad c) Dle Keřkovský, Vykypěl (2006) lze obchodní strategii nadefinovat jako rozpracování 

strategických cílů vytyčených pro konkrétní SBU v nadřazené firemní strategii. Pro určitou 

strategickou obchodní jednotku vyjadřuje základní strategické cíle a cesty vedoucí k jejich 

dosažení. V návaznosti na nadřazenou firemní strategii by měly být v návrhu strategie 

rozpracovány představy o realizaci vytyčených strategických cílů, při respektování 

vymezeného strategického rámce pro danou SBU ve firemní strategii. V návrhu obchodní 

strategie by měly být pro každý z níže uvedených aspektů vymezeny strategické cíle a 

v daném časovém horizontu aktivitami SBU naplněny. Jak tvrdí Keřkovský, Vykypěl (2006, 

s. 31) „obsahové vymezení dle marketingového mixu „7P“ není dogma, je to spíše technická 

pomůcka usnadňující formulaci návrhu strategie, případně zvyšující čitelnost textu návrhu 

business strategie“. Obchodní strategie by měla specifikovat rozšířené nástroje 

marketingového mixu, kterými jsou:  

1) soubor výrobků, 

2) cenová politika, 

3) vymezení trhu, 

4) distribuční kanály, 

5) lidské zdroje, 

6) procesy nezbytné pro uspokojení potřeb zákazníků,  

7) plánování. 

Ad 1) Produkt představuje statek, ať už v hmotné či nehmotné podobě, který slouží 

k uspokojování potřeb zákazníků. Pro každý produkt lze definovat tři úrovně – první z nich je 

jádro produktu, které představuje primární hodnotu produktu k uspokojení základních potřeb, 

druhá je základní produkt, kde se řadí logo, balení, design, vzhled, styl, kvalita a třetí je 

rozšířený produkt, jenž zahrnuje například záruku, instalaci, poprodejní služby, výměnu. 

Mallya (2007) uvádí, že s produktem či službou souvisí i identifikace životního cyklu 

výrobku. Koncept popisuje pohyb produktu v životním cyklu se sekvenčními etapami: 

inkubace, zavedení, růst, zralost a pokles. Vývoj produktu je doprovázen rostoucím objemem 

prodeje a po dosažení určité úrovně zralosti začne klesat. Úkolem marketingu organizace je 

připravit se na změny marketingového mixu produktu, pokud zjistí, že se výrobek či služba 

blíží k fázi zralosti. Zaměřit se na inovace, modifikace výrobku, zanalyzovat, ve které fázi 
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životního cyklu se výrobek nachází, zda je dobře řízená produktová linie, který výrobek by 

měl být stažen z trhu, zda splňuje současná řada výrobků definované cíle a podobně. 

Ad 2) Král (2010) ve své literatuře uvádí, že jednou z nejdůležitějších oblastí hodnotového 

řízení podniku je cenová politika. Významně působí na celkovou úspěšnost podnikání, přežití 

podniku ve složitých konkurenčních podmínkách a je součástí celkové prezentace na trhu. 

Většinou je rozhodování o ceně a tvorba cen v rukách vrcholového vedení, nicméně dochází i 

k delegování této oblasti na nižší řídící úrovně. Správná cenová rozhodnutí závisí také na 

rozsahu potřebných informací, jejich aktuálností a vypovídající schopností. Důležitá cenová 

rozhodnutí souvisí s určením ceny v závislosti na reakce spotřebitele, určení ceny na základě 

analýzy nákladů a s vlivem situace na trhu na krátkodobá cenová rozhodnutí. 

Dle Mallya (2007) by firma měla preferovat takovou cenou politiku, která je 

dlouhodobě orientovaná a jejím rozhodovacím kritériem není minimalizace cen, nýbrž volba 

takových nákupních podmínek, které představují maximální přínos pro naplnění 

dlouhodobých strategických cílů podniku za přijatelného rizika. Na významu zde nabývají 

nastavené marketingové cíle, strategie marketingového mixu, náklady a organizace tvorby 

ceny ve firmě. Cenová rozhodnutí ovlivňuje také charakter trhu, poptávky a konkurence. 

Velký význam má i vnímání ceny a hodnoty spotřebitelem, vztah mezi poptávkou a cenou 

v určitém prostředí, jestli se jedná o poptávku pružnou či nepružnou. Závisí také na cenové 

strategii, a způsobu s jakým podnik přistupuje ke stanovení ceny, jestli jde o nákladově 

orientovanou tvorbu cen, ceny orientované na zákazníka, na konkurenci atd.  

Ad 3) Propagace představuje marketingový komunikační mix, jehož hlavním cílem je 

seznámit cílovou skupinu s produktem firmy a přesvědčit ji o nákupu, vytvořit skupinu 

věrných zákazníků, zvýšit intenzitu, frekvenci a objem nákupu. Důležité je také seznámení se 

s veřejností a cílovými zákazníky, komunikace s nimi a redukce fluktuace prodejů. 

Komunikační cíle by měly být v souladu s firemními a marketingovými cíli, měly by být 

spojeny se současnou a žádoucí pozicí produktů a značky a měly by být srozumitelné pro 

všechny, kdo se na jejich realizaci budou podílet a zároveň by měly být motivující, 

kvantifikovatelné, aby se daly měřit a vyhodnocovat. 

Mezi prvky marketingového komunikačního mixu patří například reklama, podpora 

prodeje, public relations, publicita, osobní prodej a přímý marketing. Aby bylo dosaženo 

efektivního plnění cílů, je vhodné použít kombinaci všech prvků komunikačního mixu, která 

poskytuje lepší výsledky než prvky jednotlivě oddělené.  
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Vysekalová (2004) uvádí, že veletrhy a výstavy představují jeden z nástrojů 

komunikačního mixu. Jsou důležitým marketingovým nástrojem pro dosažení 

podnikatelského záměru, pro vytvoření a udržení loajality zákazníků. Výhodou veletrhů je 

přímá interakce se zákazníkem, umožňuje osobní dialog. Veletrhy mají multifunkční funkci, 

umožňují poskytovat informace zákazníkům, poskytují místo k řešení nových přístupů, slouží 

k prezentaci firmy a osobnímu kontaktu se zákazníky.  

Hlavním cílem účasti na veletrzích není dosažení zisku, ale především ukázat 

veřejnosti na jednom místě produkty, které jsou inovativní a jsou schopny jim usnadnit práci. 

Může se zdát, že veletrhy jsou v dnešní době pouhým přežitkem, avšak ve vztahu B2B 

zejména ve strojírenství, slevárenství je to ideální komunikační nástroj.  

Ad 4) Dle Jakubíková (2013) distribuce v tradičním pojetí představuje přepravu hodnoty 

zákazníkům v podobě produktu. Nové marketingové pojetí se zaměřuje na vytvoření takového 

vztahu se zákazníkem, ve kterém distribuce hodnoty je nahrazena tvorbou hodnoty. 

Distribučním cílem je správným způsobem doručit produkt na místo, které je pro zákazníka 

nejvhodnějším, a to včas, ve správném množství a v požadované kvalitě, kterou požadují. 

Zákazník je tím, kdo produkt platí, a proto by měl být kladen důraz na vytvoření 

kooperativního vztahu mezi firmou a zákazníkem. Firma musí pečlivě zvažovat výběr 

způsobu distribuce i distributora. 

Ad 5) Jako další nástroj marketingového mixu jsou lidské zdroje. Jedná se o zaměstnance, 

pracovníky organizace, kteří poskytují zákaznické služby. Aby se podnik mohl vyvíjet, je 

nezbytné, aby se i zaměstnanci rozvíjeli, účastnili se odborných školení a zhodnocovali svůj 

lidský kapitál. Popisuje jaká je struktura zaměstnanců, jak jsou kvalifikovaní a náklady 

spojené s lidskými zdroji. 

Ad 6) Procesy jsou prostředkem k dosahování výsledků. Ve výrobním podniku se může 

jednat o procesy vývojové, zásobovací, výrobní, distribuční, informační. 

Ad 7) Plánování, řízení, organizování a podniková kultura pro každou strategickou obchodní 

jednotku na úrovni obchodní strategie. 

 

Ad d) Keřkovský, Vykypěl, (2006) tvrdí, že funkční strategie odráží jednotlivé dílčí strategie 

a strategická řízení jednotlivých specifických oblastí v návaznosti na obchodní strategii. 

Hlavním úkolem strategického řízení na této úrovni, je zajištění podstatných specifických 
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oblastí, které jsou v souladu s celkovým strategickým rozvojem firmy. Funkční strategie by 

měly být rozpracovány do několika funkčních strategií a to tak, aby vycházely z nadřazené 

obchodní strategie, aby je konkretizovaly a podporovaly v daných specifických oblastech, a 

tím bylo dosaženo cílů podniku. V případě obchodní strategie musí být vypracovány 

konkrétní strategie pro každou SBU, pro funkční strategie tohle nemusí platit. Pokud se jedná 

například o totožnou výrobní základnu, kde problematika výroby je u více SBU podobná, je 

možné, aby podnik vytvořil společnou strategii pro více SBU. Může se jednat o společnou 

strategii v oblasti výzkumu a vývoje, marketingu, strategii řízení lidských zdrojů, rozvoje 

výrobků, rozvoje výrobní základy, výrobní strategii atd.  

2.2 Přístupy k tvorbě strategie na úrovni podnikatelské jednotky 

Podniky se na základě provedených analýz rozhodují podle jakého kritéria a 

rozhodujícího faktoru zvolí svou strategii. Pro účely této diplomové práce budou popsány 

základní konkurenční strategie na úrovni podnikatelské jednotky, neboť právě malý počet 

konkurentů v daném odvětví vedl podnik k realizaci zvoleného projektu. V této podkapitole 

budou popsány základní konkurenční strategie na úrovni podnikatelské jednotky dle Ansoffa 

a Portera. 

2.2.1 Výběr základní konkurenční strategie 

Jakubíková (2013) tvrdí, že součástí rozhodovacího procesu na úrovni 

podnikatelských jednotek je rozhodování o potřebách spotřebitelů, jaké je nutné uspokojit, na 

jaký segment zákazníků se podnik zaměří a jakým způsobem bude tyto potřeby uspokojovat. 

Úkolem podnikatelských jednotek je zabývat se těmito stěžejními otázkami, neboť určují, jak 

bude podnik konkurovat v daném mikro-okolí. 

Potřeby spotřebitelů jsou uspokojovány prostřednictvím výrobků nebo služeb. 

Jednotlivý zákazníci upřednostňují rozdílné užitné vlastnosti a charakteristiky výrobku, proto 

se podniky orientují na výrobkovou strategii. Avšak některé podniky dávají přednost nízké 

ceně bez jakékoliv diferenciace výrobků. Existují i takové podniky, které upřednostňují 

jedinečnost svých výrobků. Jedinečnost výrobku může být dána prostřednictvím fyzických 

charakteristik, kvalitou a spolehlivostí výrobků, nebo výrobek představuje pro spotřebitele 

určitou prestiž nebo společenské postavení. Podle toho jaké kritérium podnik upřednostňuje, 

se volí také strategie. Pro účely této diplomové práce budou popsány základní konkurenční 

strategie, kterými jsou: 
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a) Ansoffova matice čtyř strategií, 

b) Porterovy základní konkurenční strategie. 

Ad a) Ansoffova matice je příkladem strategií zaměřených na trh, kde jednotlivé strategie jsou 

uspořádány podle faktorů produkt/trh. Strategie zobrazené v následujícím obrázku, viz Obr. 

2.2, jsou strategiemi růstovými. 

Obr. 2.2 Ansoffova matice 

Zdroj: Jakubíková (2013, s. 137) 

Tržní penetrace neboli strategie proniknutí na trh spočívá ve využití tržního potenciálu 

daným produktem na stávajících trzích. Vyžaduje zesílení marketingového úsilí zejména ve 

zvýšení užití produktu u stávajících zákazníků. Získávání zákazníků, kteří dosud nakupovali u 

konkurence a získávání těch, kteří produkt doposud nepoužívali. 

Jestliže cílem podniku je proniknutí se stávajícími výrobky na nové trhy, 

upřednostňuje strategii rozvoje trhu. Jeho úsilí je směřováno k získávání dalších trhů pomocí 

regionálního, národního či mezinárodního rozšíření, získání nových tržních segmentů pomocí 

speciálního provedení produktů s určením pro konkrétního cílového zákazníka či skupinu, či 

produktovou diferenciaci prostřednictvím reklamy. 

Strategie rozvoje produktu usiluje, pro již existující trhy, vyvinout a vyrobit nové či 

inovativní produkty. Inovace mohou být realizované ve smyslu reálné tržní novinky, nebo 

také rozšířením programu nabídky vývojem nového provedení produktů.  

Strategie diverzifikace usiluje o proniknutí nových produktů na nové trhy. Rozlišuje se 

diverzifikace horizontální, vertikální a laterární. 

Ad b) Porter zastává názor, že často opakovaným nedostatkem tržně orientované strategie je u 

mnoha firem přehlížení a nedostatečná pozornost možného ohrožení své pozice ze strany 

domácích a zahraničních konkurentů. Proto vypracoval tři typy strategií zaměřené na 

konkurenci, viz Obr. 2.3.  

Produkt↓ Trh → Stávající Nové 

Stávající Tržní penetrace Rozvoj trhu 

Nové Rozvoj produktu Diverzifikace 
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Obr. 2.3 Porterovy základní konkurenční strategie 

Zdroj: přepracováno dle Jakubíková (2013, s. 139) 

Dedouchová (2001) uvádí, že i kdyby měl podnik řadu silných a slabých stránek ve 

srovnání s konkurencí, stále zde existují dva základní typy konkurenční výhody, a to nízké 

náklady nebo diferenciace. Na základě těchto konkurenčních výhod formuloval Porter již 

zmíněné tři základní konkurenční strategie: 

a)  strategie vedoucího postavení nízkých nákladů, 

b) diferenciační strategie, 

c) cílená strategie. 

Ad a) Strategie nákladového vůdcovství se orientuje na vytvoření takových podmínek, které 

umožní podniku vyrábět levněji než konkurenti. Výhodou pro podnik je nabízení výrobku 

nebo služby za nižší cenu než konkurence a jeho zisk přitom zůstane stejný jako u konkurence 

a při cenové válce má podnik silnější a lepší konkurenční pozici. Podnik se bude zaměřovat 

na průměrného zákazníka a výrobek bude nediferencovaný. Současně je podstatné vytvořit 

specifické přednosti v materiálovém hospodářství a ve výrobě, zaměřit se na funkce, které 

vytvářejí rozhodující část nákladů a na efektivní řízení materiálového hospodářství a na 

vhodnou technologii, při které lze vyrábět s nízkými náklady. Zpravidla podniky s nízkými 

náklady zaujímají velký podíl na trhu, tudíž mohou při uvažovaném vstupu nových 

konkurentů nebo výrobců substitučních výrobků snížit cenu, a vytvořit tak výraznou vstupní 

bariéru. 

Ad b) Podstatou diferenciační strategie je odlišení se od konkurence a nabídnutí 

dokonalejšího výrobek. Diferenciace může být dosaženo různými způsoby, a to pomocí 

nových výrobků, nových technologií nebo poskytováním lepšího poprodejního servisu. 

Účelem diferenciace je napomoct k navýšení prodeje. Diferenční strategie vyžaduje vysoké 

investice, především do vědeckotechnického rozvoje a marketingu, proto se často kombinuje 

se strategií nízkých nákladů. Je významným nástrojem tvorby bariér do odvětví, neboť vytváří 
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dobré vztahy podniku se zákazníky a chrání tak podnik proti konkurentům. Problém u této 

strategie může nastat tehdy, když zákazníci nechápou výjimečnost produktu a je nutné je o 

tom přesvědčit. 

Ad c) Cílená strategie je rozdělena do dvou variant. Zaměřuje se na nízké náklady, nebo na 

diferenciaci, zpravidla pro jeden úzký segment zákazníků ve srovnání s předchozími přístupy. 

Zvolený segment může být definován geograficky, typem zákazníků nebo segmentem 

výrobkové řady. 

Podle Dedouchové (2001) každá zvolená základní konkurenční strategie vyúsťuje ve 

výběr výrobku, segmentu trhu a specifických předností, viz Tab. 2.1. 

Tab. 2.1 Výběr výrobku, trhu, specifických předností a základní konkurenční strategie 

 Strategie vedoucího 

postavení nízkých 

nákladů 

Diferenciační 

strategie 
Cílená strategie 

Výrobková 

diferenciace 

Nízká (v principu 

pomocí ceny) 

Vysoká (v principu 

pomocí jedinečnosti) 

Nízká i vysoká (cena 

nebo jedinečnost) 

Segmentace trhu Úzká (masový trh) 
Široká (mnoho 

segmentů) 

Úzká (jeden nebo jen 

několik segmentů) 

Specifické přednosti 

Ve výrobě a 

materiálovém 

hospodářství 

Ve VTR a rozvoji 

prodeje a marketingu 

Žádné specifické 

přednosti 

Zdroj: Dedouchová (2001, s. 58) 

2.3 Vybrané metody ke zhodnocení obchodní strategie podniku 

V této podkapitole budou vymezeny metody, pomocí kterých bude zhodnocena 

obchodní strategie podniku. Úvodní část bude věnována Porterově analýze pěti 

konkurenčních sil pro zhodnocení meziodvětvového prostředí podniku. Další metoda bude 

zaměřena na analýzu portfolia podniku, pomocí matice BCG a na analýzu životního cyklu 

produktu. Dále bude popsán audit inovačního řízení podniku a způsob jeho provedení. 

V závěru této podkapitoly bude objasněna podstata finanční analýzy, popsán holandský test 

cenové citlivosti a budou nadefinovány postupové kroky v aplikační části. 

2.3.1 Analýza meziodvětvového prostředí podniku 

Mallya (2007) tvrdí, že základem pro úspěšný rozvoj podnikové strategie je analýza 

podniku samotného. Postavení podniku ve zkoumaném podnikatelském prostředí zde zaujímá 

velký význam. Tvůrce strategického plánu musí dobře rozumět faktorům ovlivňujících 
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 c) Rivalita 
mezi 

stávajícími 
konkurenty 

 c) Rivalita 
mezi 

stávajícími 
konkurenty 

e) Riziko vstupu 
nových konkurentů 

e) Riziko vstupu 
nových konkurentů 

a) Vyjednávací síla 
odběratelů 

a) Vyjednávací síla 
odběratelů 

 d) Hrozba substitutů  d) Hrozba substitutů 

b) Vyjednávací síla 
dodavatelů 

b) Vyjednávací síla 
dodavatelů 

podnik, aby sestavený strategický plán zahrnoval prostředky chránící podnik před vlivem 

těchto faktorů. Základem je analýza klíčových konkurentů, která umožňuje podniku předejít 

překvapení z nové strategie nebo taktiky existujících konkurentů, identifikovat potencionální 

konkurenční hrozby pro organizaci, flexibilně reagovat na kroky konkurence, být o jeden krok 

před konkurenci v klíčových strategických rozhodnutích.  

Porterova analýza pěti konkurenčních sil viz Obr. 2. 4, definuje charakter a stupeň 

konkurence v rámci odvětví závislý na tom, jaké jsou vyjednávací vlivy dodavatelů, 

vyjednávací vlivy odběratelů, ohrožení ze strany konkurentů, nebezpečí existujících substitutů 

a stupeň soupeřivosti mezi podniky v odvětví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.4 Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí 

Zdroj: přepracováno dle Mallya (2007, s. 49) 

Ad a) Odběratel patří mezi zainteresované skupiny a má zájem na dobrých obchodních 

podmínkách. Pokud je to možné chce ovlivňovat, případně určovat podmínky spolupráce 

s dodavatelskou firmou. A tudíž může mít odběratel velký vliv na aktivity firmy, jestliže 

existují jiné alternativy dodávek, existuje mnoho dodavatelů v okolí, nakupovaný produkt 

není pro něj důležitý vstup, firma obsluhuje malý počet zákazníků nakupujících velké 

množství. Vyjednávací síla odběratele se také projeví, pokud si mohou vybírat z velkého 

počtu malých prodejců, jejich nákupy představují velké procento z celkového odbytu 

prodávajícího oboru, je pro ně výhodnější nakupovat vstupy od více dodavatelů, než využívat 

služby jen jednoho dodavatele, nebo pokud se jedná o standardizovaný produkt a zákazníci 

snadno mohou najít jiného dodavatele a přejít k němu za prakticky nulové náklady. 

Ad b) Vedle odběratele je dalším významným článkem celého podnikatelského procesu 

organizace i dodavatel. Jeho síla zvyšující cenu a tím zmenšující zisk firmy je závislá na 
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vzdálenosti dodavatele od volné konkurence, pokud nakupovaný podnik není důležitým 

zákazníkem. Vstup je pro kupujícího důležitý. Kupující podnik je oligopolista nebo 

monopolista. Existuje hrozba, že odběratelský podnik může uskutečnit zpětnou vertikální 

integraci. Jedinečnost výrobků dodavatele je dána velikostí nákladů vynaložených na přechod 

od jednoho dodavatele k druhému. 

Ad c) Stav soupeřivosti je určen velikosti podílu jednotlivých podniků na trhu daného okolí 

charakterizujícího strukturu konkurenčního okolí. Rozdílné struktury konkurenčního prostředí 

představují různé důsledky pro rivaly. Rozsah rivality mezi podniky uvnitř konkurenčního 

prostředí představuje míru úsilí, které konkurenční podniky vkládají do snahy získat pozici na 

trhu. K určení stavu soupeřivosti je důležité přezkoumat počet konkurentů působících v oboru 

firmy, zda počet firem v oboru klesá nebo roste, jak se chovají pracovníci a jejich organizace, 

odlišnost podniků ve strategických a personálních přístupech, postoj veřejnosti 

k odpovídajícímu trhu, velikost konkurenční firmy, její finanční síla, systém vedení. Rivalita 

konkurentů stoupá, když se zmenšují rozdíly mezi firmami, například z hlediska velikosti a 

schopností. Počet konkurentů v daném okolí závisí na volném vstupu na daný trh, zda ho 

ztěžují legislativní předpisy, na nákladech spojených s odchodem z oboru v porovnání 

s náklady spojenými se setrváváním a soutěžením. Síla stávajících konkurentů se také odvíjí 

od využitelnosti výrobní kapacity jednotlivých konkurentů, zda zvyšuje jeden z konkurentů 

kapacitu, nebo existuje nadbytečná kapacita v daném oboru, zda se výrobky oboru stávají 

méně diferencovanými pro odběratele a zákazníci nevnímají rozdíly mezí konkurenčními 

výrobky. Tržní podíl konkurence je závislý na atraktivnosti trhu, zda trh roste nebo klesá, jak 

se vyvíjí poptávka po daném produktu, zda je daný obor nový nebo lukrativní, čím se odlišuje 

výrobek od konkurence – cena, design.  

Ad d) Substituty představují takové výrobky, které mají vlastnosti produktu vyráběného 

v oboru, jenž uspokojují potřeby zákazníka. Za předpokladu, že se cena nebo výkon substitutu 

stane pro kupujícího přitažlivější, budou někteří kupující uvažovat o odvrácení se od stávající 

firmy v oboru. Jestliže existuje v tomto případě nezpochybnitelná hrozba, potom firmy 

v oboru budou předcházet této hrozbě tím, že nebudou zvyšovat ceny a zaměří se na 

modifikaci či inovaci svého produktu. Hrozba substitutů v oboru je určená snadností, s jakou 

kupující může přejít k dané náhražce. Rozhodujícím faktorem u kupujícího jsou obvykle 

náklady spojené s přechodem, náklady na nákup daného produktu. Úspěšnost a ziskovost 

podniku je spojená i s dostupností, kvalitou a náklady náhražek jejich produktů.  
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Management podniku musí sledovat chování podniků, které nabízejí tyto náhražky, 

zda existuje náhražka s vysokou kvalitou, nízkou cenou a užitnou hodnotou a zároveň 

nízkými přepínacími náklady odběratele. Podnik přezkoumává, jestli existuje nějaká 

akceptovatelná náhražka, jaká je její cena, zda existuje zaměnitelnost mezi jednotlivými 

substituty, jaká je maximální akceptovatelná výše nákladů spojených s přechodem mezi 

jednotlivými dodavateli. Aby se snížila hrozba náhražek, měl by podnik diferencovat své 

produkty od náhražek konkurence, zaměřit se na kvalitu nabízených produktů a služeb a na 

existenci dodatečného inovačního potencionálu.  

Ad e) Míra hrozby vstupu nových konkurentů do odvětví závisí především na tom, jaké jsou 

bariéry vstupu do tohoto odvětví, například diferenciace produktů, očekávaná reakce od 

působících firem v odvětví, zda existují značné nákladové výhody plynoucí ze zkušeností, 

preference obchodní značky a zákazníkova věrnost znesnadňující nově vstupujícímu 

konkurentovi získat zákazníky nynějších dodavatelů, kapitálová náročnost na vstup do oboru, 

legislativa a politika státu nebo přístup k distribučním kanálům. 

2.3.2 Hodnocení strategické pozice produktu 

Dle Kotler (2007) portfolio aktivit zahrnuje soubor produktů a oblastí podnikání, které 

tvoří obchodní společnost. Představuje pomyslný spojovací článek mezi celkovou strategií 

podniku a strategiemi jejích částí. Portfolio aktivit, které dokáže sladit silné a slabé stránky 

podniku s příležitostmi v jejím okolí, lze označit za nejlepší. Prvním krokem je analýza 

stávajícího podnikatelského portfolia a rozhodnutí, na které oblasti by se měl podnik zaměřit, 

a s tím související alokace zdrojů, zda se zaměřit na strategii růstu pro rozšíření portfolia o 

nové produkty či oblasti podnikání. Manažeři využívají analýzu portfolia aktivit, aby 

vyhodnotili oblasti podnikání, které tvoří jejich společnost. Prvním krokem při analýze je 

vymezení strategických podnikatelských jednotek. V dalším kroku je nezbytné určit aktivity 

jednotlivých podnikatelských jednotek a rozhodnout, jakou podporu si zaslouží. Tento krok 

v mnoha firmách probíhá neformální formou, tedy záleží pouze na úsudku managementu, zda 

by měla daná strategická jednotka být podpořena či nikoliv. Samozřejmě jsou i podniky, které 

využívají formální metody plánování portfolia. Účelem strategického plánování je nalezení 

způsobu, pomocí kterého společnost nejlépe zhodnotí své silné stránky a využije atraktivních 

příležitostí ve svém okolí. Mezi nejznámější metody plánování podnikatelského portfolia 

podniku patří BCG analýza. 
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Matice BCG, viz Obr. 2.5, která byla poprvé použitá Bostonskou konzultační 

skupinou (Boston Consulting Group), je založena na uspořádání strategických 

podnikatelských jednotek do matice dle dvou kritérií: 

a) růst trhu – dynamika trhu, 

b) relativní podíl na daném trhu. 

Ad a) Růst trhu vyjadřuje procento ročního růstu trhu nebo budoucí předpokládaný 

procentuální růst trhu, kde je produkt alokován. Dle Keřkovský (2006) pokud je roční 

procentní růst prodejů vyšší než 10 %, jde o trh dynamický, a v případě, že je menší než 

10°%, jde o trh s nízkou dynamikou. Kritérium tempo růstu je měřítkem atraktivity trhu a je 

zobrazeno na svislé ose matice. Tempo růstu trhu lze vypočítat podle následujícího vzorce 

(2.1): 

Tempo růstu trhu = 
Qt

Qt-1
 ∙100, 

kde Qt…..velikost prodeje v analyzovaném období, 

       Qt-1....velikost prodeje v předchozím období. 

Ad b) Relativní podíl na daném trhu se váže k největšímu konkurentovi nebo ke čtyřem 

největším konkurentům na trhu. Vysoký nebo nízký relativní podíl na trhu je dán hraniční 

hodnotou 1. Keřkovský (2006) říká, že při této hodnotě je podíl na trhu daného produktu 

stejný s podílem největšího konkurenta, který nabízí na trhu identické zboží. Vodorovná osa 

slouží k přenesení hodnot relativního podílu na trhu, který je ukazatelem pozice podniku na 

daném trhu, lze jej vypočítat pomocí vzorce (2.2):  

Relativní tržní podíl = 
QB

QA
, 

kde QA…… prodej daného podniku,  

       QB…… prodej největšího konkurenta. 

Matice rozlišuje čtyři typy strategických podnikatelských jednotek. Podle umístění 

v této matici dle přednesených kritérií je lze rozdělit na hvězdy, dojné krávy, otazníky, psi, 

viz Obr. 2.5. 

 

(2.1) 

(2.2) 
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Obr. 2.5 Matice BCG 

Zdroj: přepracováno dle Kotler (2007, s. 101) 

Ad 1) Jakubíková (2013) tvrdí, že hvězdy představují produkty nebo oblasti podnikání 

s vysokým tržním podílem na rychle rostoucím trhu. Potřebují často značné investice 

k financování rychlého růstu. Po čase se jejich růst zpomalí a budou z nich dojné krávy. 

Ad 2) Vysokým podílem na pomalu rostoucím trhu, jsou charakteristické produkty či 

podnikatelské jednotky nazývané tzv. dojné krávy. Představují zavedené a úspěšné strategické 

podnikatelské jednotky, které ke svému udržení podílu na trhu nepotřebují vysoké investice. 

Přinášejí společnosti vysoké zisky, díky kterým hradí své účty a podporují ostatní 

podnikatelské jednotky, jež investice vyžadují. 

Ad 3) Otazníky představují produkty či podnikatelské jednotky, které mají nízký podíl na 

rychle rostoucím trhu. Proto potřebují značné finanční investice, aby se zvýšil jejich podíl, 

nebo alespoň udržel. Management podniku si musí položit otázku, které otazníky přeměnit 

v hvězdy a které postupně eliminovat.  

Ad 4) Podle Mallya (2007) podnikatelské jednotky či produkty s nízkým podílem na pomalu 

rostoucím trhu jsou označovány za chudé psy. Nemají vliv na hotovostní rovnováhu SBU, 

neboť poskytují a zároveň konzumují malou hotovost. Často u těchto výrobků neexistuje 

možnost na zvýšení výkonnosti. Na základě toho, že tržní pozice těchto výrobků je slabá a 

růst trhu je nízký, je patrné, že je bezvýznamné investovat finanční prostředky do zlepšení 

pozice na trhu a je zapotřebí zvažovat stažení výrobku z výroby nebo z trhu. Avšak někdy 

není možné, aby byly tyto výrobky z trhu staženy, a to z důvodů dlouhodobých závazků vůči 

odběratelům, a také proto, že výrobky jsou komplementární k výrobkům v poli hvězd. 



23 

 

2.3.3 Životní cyklus produktu 

Dle Jakubíková (2013) analýza životního cyklu výrobku je jednou z metod, které se 

uplatňují k analýze výrobkové strategie. Křivka životního cyklu produktu je vhodný nástroj 

pro plánování marketingové strategie. Produkty v běžném tržním prostředí procházejí na trhu 

čtyřmi fázemi, které poskytují jedinečné příležitosti, ale zároveň i hrozby dosažení ziskovosti. 

Tomek, Vávrová (2007) tvrdí, že délka životního cyklu je velmi různorodá podle typu 

výrobků. Lze ji počítat v týdnech, v měsících nebo v letech, u různých výrobků je to odlišné. 

Je zapotřebí, aby během životního cyklu produktu byla přizpůsobována a měněna 

marketingová strategie. 

Keřkovský, Vykypěl (2006) ve své literatuře uvádí, že průběh procesu přizpůsobování 

strategických cílů firmy životním cyklům jejích výrobků je zachycen na Obr. 2.6. Z obrázku 

lze vyčíst, že priority jednotlivých firemních cílů by se v průběhu životního cyklu výrobku 

měly měnit. 

 

Obr. 2.6 Životní cyklus výrobku a priority cílů podniku 

Zdroj: Keřkovský, Vykypěl (2006, s. 16) 

Dle Jakubíková (2013) křivka životnosti výrobku se znázorní na základě vývoje tržeb, 

zisku, nákladů, příspěvku na úhradu, nebo jiných ukazatelů, v čase tak, že dosahovaná výše 

charakterizuje tyto fáze:  

a) zavedení,  

b) růst,  

c) zralost, 

d) pokles. 
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Ad a) Fázi zavedení všeobecně doprovázejí relativně vysoké náklady na výzkum, vývoj, 

přípravu výroby. Trh, respektive zákazník se s produktem teprve seznamuje, poznává jeho 

přednosti a vytváří si důvěru k danému produktu. V této fázi jsou četnosti prodeje nízké a 

zisky malé. Rychlost, s jakou daný podnik pronikne na trh s novým produktem, záleží na 

použitém marketingovém mixu, především na ceně, obchodních metodách, marketingové 

komunikaci, tedy na zvolené strategii. Z pohledu inovací dochází v této fázi spíše k opravám, 

k přizpůsobení výrobku trhu než ke skutečným inovacím. Ve větším měřítku se inovace 

začínají objevovat až ve stádiu růstu trhu. 

Podnik se v této fázi rozhoduje, jaké bude zavádět strategické přístupy. Prvním z 

těchto přístupů lze uvést strategii intenzivního zavádění. Jsou vynaložené vysoké náklady na 

podporu prodeje, stanoví se vysoká cena se snahou maximalizovat zisk a výrobce využívá, 

jako konkurenční výhodu zvláštních vlastností produktu. Vyznačuje se vysokou cenou a 

silnou reklamou. Další strategií je strategie výběrového pronikání. Vychází z toho, že kapacita 

trhu je ohraničena, proto se podnik soustředí na trh, kde je malá konkurence, a marketingové 

náklady jsou minimalizovány. Tuto strategii lze označit jako „pomalý nástup“, kde cena 

produktu je vysoká, avšak reklama je slabá. Strategie širokého proniknutí je další ze strategií, 

které podnik může zvolit ve fázi zavedení. Stanoví se nízká cena produktu při relativně 

vysokých nákladech, s cílem získat maximální tržní podíl a vyrovnat se  produktům 

konkurence. Strategii pasivního marketingu zvolí podnik, který chce zastavit nízkou cenu 

produktu při nízkých nákladech na marketingovou komunikaci. Využije se elasticita poptávky 

a proměnlivost ceny při rozsáhlejším vlivu konkurence.  

Ad b) Ve fázi růstu výrazně roste objem prodeje, rozšiřuje se poptávka o další skupiny 

zákazníků, stoupají objemy produkce a roste i zisk. Rostoucí zisky přitahují konkurenci, 

zvyšuje se tak napětí mezi těmito konkurenty. Podniky se snaží získat další tržní segment a 

zákazníky, kteří budou provádět nákup opakovaně. Stejně jako ve fázi zavedení, tak i v této 

fázi si podnik zvolí vhodnou strategii. Jednou z možností je modernizace produktu, nebo 

zvýšení jakosti, rozšíření sortimentu o další modifikaci produktu či použití nových 

distribučních cest, snížení ceny a podobně. 

Ad c) Jestliže, se produkt nachází ve fázi zralosti, dochází ke zpomalení růstu objemu prodeje. 

V daném odvětví výrobci se slabými pozicemi začínají opouštět trh, na trhu zůstává jen 

několik silných, neboť se vytváří přebytečné kapacity. Podnik se může pokusit dosáhnout 

maximálního zisku nebo tržního podílu zvýšením počtu uživatelů a zvýšením objemu prodeje. 

Další strategie může být založena na přestavbě komunikačního mixu či zintenzivnění 
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distribuce. Další variantou v této fázi jsou pro podnik inovace, hledání mezery na trhu a 

získání tak konkurenční výhody. Avšak tato strategie vyžaduje zvýšení výdajů na výzkum a 

vývoj nových produktů.  

Ad d) Poslední fáze životního cyklu produktu je fáze poklesu. Vyznačuje se výraznými 

poklesy prodeje, prudkým poklesem zisku a silnou konkurencí. Aby se firma udržela na trhu, 

musí zvýšit investice tak, aby dosáhla dominantního nebo lepšího konkurenčního postavení. 

V opačném případě zvolí strategii tzv. „sklizeň“, s cílem dosáhnout co největšího možného 

zisku při silném omezení některých nákladů. Nebo může produkt úplně vyřadit ze svého 

sortimentu a ušetřené zdroje využít v jiných produktových oblastech. 

2.3.4 Audit inovačního řízení podniku 

Podle Peterková, Ludvík (2015) existuje mnoho přístupů k vymezení pojmu inovace. 

Inovace je především chápána jako změna, kreativní destrukce současného stavu. Inovace má 

podobu novinky a je to prostředek ke zvýšení dlouhodobé konkurenceschopnosti. Tidd (2007) 

tvrdí, že schopnost podniku neustále vyvíjet nové produkty je důležitá především proto, že 

prostředí se neustále mění. Za hlavní projev inovace se považují často pouze nové produkty, 

avšak stejně strategickou roli mají i inovace procesů. Významným zdrojem konkurenční 

výhody může být schopnost udělat něco lepším způsobem, než ostatní nebo udělat něco, co 

nikdo neumí. Jestliže podnik není schopen vstoupit do dalších inovací, riskuje, že zůstane za 

konkurencí. 

Inovace, jako klíčový podnikový proces zahrnuje průzkum, volbu, implementaci a 

učení se. Podniky se obecně pokoušejí najít způsob, jak tento proces řídit, aby jim přinášel 

dobré řešení problému obnovy. Základním východiskem pro řízení inovací, je schopnost 

podniku, kterou je třeba získat poučením a zkušenostmi. Základním rysem konkurenčního 

úspěchu podniku jsou jeho specifické znalosti, včetně schopnosti tyto znalosti využít v praxi. 

Proto by podniková strategie měla být inovační strategií, jejímž účelem bude shromažďování 

těchto specifických firemních znalostí. Rovněž by měla mít schopnost vypořádat se se 

složitým a měnícím se externím prostředím, které lze označit za neurčité ohledně budoucího 

vývoje v technologiích, konkurenčních hrozbách a tržní poptávce. 

 Proces učení se je nedílnou součástí rozvoje inovačního řízení. Aby podniky 

zdokonalily tento proces, mohou využít metody benchmarkingu. Jeho hlavní pomoc v této 

oblasti je, že je silný motivátor pro změnu, protože nepříznivá srovnání nelze snadno 

přehlížet. A zároveň nabízí cenné informace o tom, jak lze podstatné procesy řídit také jinak. 
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Takové auditováni nemusí být prováděno v porovnání s jinou organizací, lze jej také provést 

vůči nějakému ideálnímu modelu osvědčených metod. V této oblasti byla vytvořena řada 

modelů, protože přístup na bázi auditování má značný potenciální význam pro praxi v oblasti 

inovačního řízení podniku. Účelem takového auditování není získat body, ale je to proces 

pravidelných revizí a diskuzí. Základním cílem není shromažďování dat, nýbrž využití 

získaných informací pro zlepšení inovačního procesu i způsobů, jak tento proces řídit. Na 

základě analýzy faktorů, vyplývajících ze zkušeností jiných, které ovlivňují úspěch či 

neúspěch v inovacích, lze vytvořit nástroj pro ohodnocení a vývoj inovačního výkonu 

organizace. Dalším nástrojem pro auditování inovačního řízení je jednoduchý kontrolní 

seznam faktorů, přiřazení každému z nich počet bodů, a na základě toho vytvořit profil 

inovačního výkonu. V příloze č. 7 je uveden seznam výroků inovačního auditu, který lze 

považovat za základ procesu auditování schopností v oblasti řízení inovací.  

Výsledné hodnoty u jednotlivých otázek popisují, jak daná firma řídí inovace, jedná se 

tedy o modely chování při řízení inovací. Jedná se pouze o pomocný nástroj, ale může pomoci 

určit oblast, na kterou se má podnik zaměřit pro další zdokonalování. Výstupem této metody 

je porovnání podniku s ideálním stavem a odpověď na otázku, zda je podnik inovativní a zda 

má zavedené mechanismy potřebné pro realizaci inovací. 

2.3.5 Analýza poměrových ukazatelů 

Finanční analýza je nástroj, jejímž úkolem je charakterizovat co nejkomplexněji 

finanční situaci podniku. Závěry získané z finanční analýzy jsou velmi důležité a mají 

významný vliv na celou řadu strategických rozhodnutí. Výsledky jsou podkladem pro určení 

silných a slabých stránek podniku a zejména identifikaci základů konkurenční výhody. 

Z hlediska strategické analýzy je smyslem finanční analýzy určit, jak podnik v průběhu 

vykonávání své činnosti využívá své finanční zdroje (Sedláčková, 2006).  

Poměrové ukazatele, jsou základním nástrojem finanční analýzy. Analýza účetních 

výkazů pomocí poměrových ukazatelů umožňuje získat rychlou představu o finanční situaci 

podniku. Podstatou analýzy poměrových ukazatelů je, že poměřuje různé položky výkazu 

zisku a ztráty, rozvahy nebo i cash flow. Knápková, Pavelková (2010) uvádí, že v praxi se 

využívá několik základních ukazatelů, které jsou roztříděny do skupin podle jednotlivých 

oblastí hodnocení hospodaření a finančního zdraví podniku, zejména skupiny ukazatelů: 

a) likvidity, 

b) rentability, 
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c) zadluženosti, 

d) aktivity. 

Ad a) Ukazatel likvidity představuje schopnost podniku hradit své závazky. Poměřuje se to, 

čím je možno platit, s tím, co je nutno zaplatit. Podle míry jistoty jakou požadujeme od 

daného měření, dosazují se do čitatele složky majetku s různou dobou likvidnosti (Knápková, 

Pavelková, 2013). Nedostatečná likvidita podniku vede k tomu, že podnik nemá schopnost 

využít ziskových příležitostí, které se v průběhu podnikání vyskytnou, nebo není schopen 

včas hradit své běžné závazky, a to může vést k platební neschopnosti či k bankrotu. Proto 

existuje přímá souvislost mezi solventností a likviditou, tj. podmínkou solventnosti je 

likvidita.  

U vlastníků podniku je preferována spíše nižší úroveň likvidity, protože oběžná aktiva 

(krátkodobý majetek) pro ně představují neefektivní vázanost finančních prostředků, a to 

může snižovat rentabilitu vlastního kapitálu. Naproti tomu věřitelé podniku budou spojovat 

nedostatek likvidity s odkladem inkasování úroků a jistin. Podobného názoru budou i 

zákazníci a dodavatelé, neboť nízká likvidita může omezovat nebo znemožnit plnění 

smluvních vztahů. Obecně je likvidita důležitá z hlediska finanční rovnováhy podniku, a to 

proto, že jen likvidní podnik je schopen dostát svých závazků. Zpravidla jsou využívány tři 

základní ukazatele likvidity, a to okamžitá, pohotová a běžná likvidita. 

Okamžitá likvidita představuje nejužší vymezení likvidity, tj. likviditu prvního stupně, 

která se vypočítá podle vzorce (2.3). Z rozvahy do ní vstupují ty nejlikvidnější položky. Řadí 

se zde pohotové platební prostředky jako je suma peněz na běžném účtu či v pokladně, rovněž 

volně obchodovatelné cenné papíry, šeky, tj. ekvivalenty peněz. Doporučená hodnota pro 

pohotovou likviditu je v rozmezí 0,9 – 1,1. 

Okamžitá likvidita = 
pohotové platební prostředky

dluhy s okamžitou splatností
. 

 

Likviditou druhého stupně je pohotová likvidita a její výpočet je znázorněn vzorcem 

(2.4). Hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1 – 1,5. Věřitelé budou preferovat 

vyšší hodnotu, avšak tato hodnota nebude příznivá pro akcionáře a vedení podniku. Velký 

objem oběžných aktiv vázaný ve formě pohotových prostředků nepřináší žádný úrok.  

Pohotová likvidita = 
(oběžná aktiva - zásoby)

krátkodobé dluhy
. 

(2.3) 

(2.4) 

Hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 0,6 – 1,1. 
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Běžná likvidita je označována za likviditu třetího stupně. Vyjadřuje, kolikrát pokrývají 

oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku. Hodnota ukazatele se bude pohybovat v rozmezí 

1,5 – 2,5 tehdy, když podnik po proměně veškerých oběžných aktiv na hotovost bude schopen 

uspokojit své věřitele. Likvidita třetího stupně se vypočítá na základě vzorce (2.5). 

Běžná likvidita = 
oběžná aktiva

krátkodobé dluhy
. 

 

Ad b) Rentabilita neboli výnosnost vloženého kapitálu měří schopnost podniku vytvářet nové 

zdroje a s použitím investovaného kapitálu dosahovat zisku. Při výpočtech se nejčastěji 

vychází z výkazu zisku a ztráty a z rozvahy. Jedná se o ukazatel, který bude jednoznačně 

nejvíce zajímat akcionáře a potencionální investory. Výsledné hodnoty tohoto ukazatele by 

v časové řadě měly mít obecně rostoucí tendenci. Rentabilita je obecně vyjádřena poměrem 

zisku k částce vloženého kapitálu. Z pohledu finanční analýzy rozlišujeme tři kategorie zisku. 

První kategorií je EBIT, neboli zisk před zdaněním a úroky, který je totožný s provozním 

výsledkem hospodaření. Druhou kategorií je EAT, jenž představuje zisk po zdanění, tj. čistý 

zisk. Ve všech kategoriích, které hodnotí výkonnost firmy, se využívá kategorie čistého zisku. 

A do třetí kategorie se řadí EBT – jedná se o provozní zisk snížený nebo zvýšený o finanční a 

mimořádný výsledek hospodaření, který ještě nebyl upraven odečtením daně. Při výpočtu 

rentability jsou nejčastěji používány ukazatele rentability aktiv, vlastního kapitálu a rentabilita 

tržeb. 

Rentabilita aktiv (ROA – Return On Assets) je ukazatel, který vyjadřuje celkovou 

efektivnost firmy nebo produkční sílu podniku. Odráží celkovou výnosnost kapitálu bez 

ohledu na to, jaké zdroje byly použity na financování podnikatelské činnosti (Růčková, 2008). 

Jestliže se při výpočtu dle vzorce (2.6) v čitateli použije EBIT, je možné měřit výkonnost 

podniku bez vlivu zadlužení a daňového zatížení (Knápková, Pavelková, 2010).  

ROA =
EBIT

celková aktiva
. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return On Equity) vyjadřuje výnosnost kapitálu 

vloženého vlastníky podniku. Výsledné hodnoty ukazatele vypočítané podle vzorce (2.7), by 

(2.5) 

(2.6) 

ROA nabývá hodnot vyšších než 5%. 

Hodnota tohoto intervalu by měla nabývat hodnot v intervalu 1,5 – 2,5. 

Hodnota ukazatele by se měla pohybovat v intervalu 1 – 1,5. 

. 
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se měly pohybovat alespoň několik procent nad dlouhodobým průměrem úročení 

dlouhodobých vkladů (Knápková, Pavelková, 2010)  

ROE = 
VH za účetní období (EAT)

vlastní kapitál
. 

 

Rentabilita tržeb (ROS – Return On Sales) vyjadřuje, zda má podnik schopnost 

dosahovat zisku při dané úrovni tržeb, tedy jak velký efekt dokáže podnik vyprodukovat na 1 

Kč tržeb. Při výpočtu dle vzorce (2.8), se do položky tržby nejčastěji udávají hodnoty, které 

tvoří provozní výsledek hospodaření. Růčková (2008) uvádí že, v praxi se tomuto ukazateli 

říká také ziskové rozpětí a vyjadřuje ziskovou marži, tudíž se při výpočtu pracuje s čistým 

ziskem.  

ROS = 
VH před zdaněním (EBIT)

tržby
. 

 

 

Ad c) Zadluženost je ukazatel, který slouží jako indikátor výše rizika, jež podnik nese při 

určitém poměru a struktuře vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Čím vyšší je zadluženost 

podniku, tím vyšší riziko na sebe bere, neboť musí být schopen své závazky splácet bez 

ohledu na to, zda se mu právě daří či nikoliv. Cizí kapitál je levnější než vlastní, proto je 

určitá výše zadlužení obvykle pro firmu užitečná. Je to dáno tím, že úroky z cizího kapitálu 

snižují daňové zatížení podniku, protože úrok je součástí nákladů snižujících zisk, ze kterého 

se vypočítává výše daně. V praxi se používá celá řada ukazatelů odvozených především 

z údajů rozvahy. Mezi ty nejzákladnější patří například celková zadluženost, zadluženost 

vlastního kapitálu a úrokové krytí. 

Podle Knápková, Pavelková (2010) základním ukazatelem zadluženosti je celková 

zadluženost a lze ji vypočítat podle vzorce (2.9). Doporučená výsledná hodnota by se měla 

pohybovat v rozpětí 30-60%.  

Celková zadluženost = 
cizí zdroje

celková aktiva
. 

 

 

(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 

ROE by měl nabývat hodnot vyšších než 0,08. 

Čím vyšší je hodnota ukazatele ROS, tím větší jsou přírůstky zisku připadající na 1 Kč 

tržeb. 

Doporučená hodnota tohoto ukazatele je 30-60%. 
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Zadluženost vlastního kapitálu je dalším ukazatelem, který poměřuje vlastní kapitál 

k celkovým aktivům dle vzorce (2.10), tzv. koeficient samofinancování. Vyjadřuje proporci, 

s jakou jsou aktiva podniku financována penězi akcionářů. Pokud hodnota ukazatele je vyšší 

než 1, potom jsou preferovány cizí zdroje před vlastními zdroji financování. U finančně 

zdravé firmy by se měla hodnota pohybovat okolo 80%. 

Zadluženost vlastního kapitálu = 
 vlastní kapitál

 celková aktiva
. 

 

Růčková (2008) uvádí, že ukazatel úrokového krytí vyjadřuje, kolikrát je zisk vyšší 

než úroky, tzv. bezpečnostní polštář pro věřitele. Hodnota ukazatele, která se vypočítá podle 

vzorce (2.11), by měla být vyšší než 5, a to proto, neboť je důležité myslet také na fakt, že po 

zaplacení úroků z dluhového financování by měl zůstat ještě dostatečný efekt pro akcionáře. 

Podniky, které dosahují vyššího růstu tržeb, mají schopnost v mnohem větším rozsahu 

využívat cizí kapitál a tudíž platit fixní částku úroku.  

Úrokové krytí  = 
hospodářský výsledek před zdaněním (EBIT)

nákladové úroky
. 

 

Ad d) Knápková, Pavelková (2010) uvádí, že pomocí ukazatelů aktivity se zjišťuje, zda je 

velikost jednotlivých druhů aktiv v rozvaze v poměru k současným nebo budoucím 

hospodářským aktivitám podniku přiměřená. Měří schopnost podniku využívat investované 

finanční prostředky a měří, jak jsou jednotlivé složky kapitálu vázány v jednotlivých druzích 

aktiv a pasiv. Podle Růčková (2008) ukazatele aktivity se dají vyjádřit v podobě obratu 

jednotlivých složek aktiv, případně pasiv nebo pomocí doby obratu jednotlivých aktiv, 

případně pasiv. Na základě tohoto rozboru se hledá odpověď na otázku, jak hospodaří podnik 

s aktivy, s jejich jednotlivými složkami a současně jaký má toto hospodaření vliv na 

výnosnost a likviditu, a to pomocí obratu celkových aktiv, době obratu zásob, době obratu 

pohledávek a závazků. 

Obrat celkových aktiv, nebo také vázanost celkového vloženého kapitálu vyjadřuje, 

kolikrát se aktiva během roku obrátí, tj. promění na tržby. Doporučená hodnota ukazatele, dle 

vzorce (2.12), je 1, a platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele, tím lépe.  

Obrat celkových aktiv = 
tržby

celková aktiva
. 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

Ukazatel by měl nabývat hodnoty okolo 80%. 

Tento ukazatel by měl nabývat hodnoty vyšší než 5. 
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Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, po které jsou oběžná aktiva vázána ve 

formě zásob v podniku a vypočítá se pomocí vzorce (2.13). Čím je doba obratu zásob kratší, 

tím lépe.  

Doba obratu zásob = 
průměrný stav zásob

tržby/360
. 

 

Dobra obratu pohledávek vypovídá o tom, jak dlouho je majetek podniku vázán ve 

formě pohledávek, tj. za jak dlouho jsou pohledávky v podniku placeny. Hodnota ukazatele 

by měla odpovídat době splatnosti faktur, pokud tomu tak není, znamená to nedodržování 

obchodně úvěrové politiky ze strany obchodních partnerů. Doba obratu pohledávek se 

vypočítá dle vzorce (2.14).  

Doba obratu pohledávek  = 
 průměrný stav pohledávek

tržby/360
. 

 

Dobra obratu závazků ukazuje, jak rychle jsou spláceny závazky firmy, kde se 

výsledná hodnota vypočítá pomocí vzorce (2.15). Obecně platí, že doba obratu závazků by 

měla být delší než doba obratu pohledávek, aby nedošlo k narušení finanční rovnováhy ve 

firmě.  

Doba obratu závazků = 
krátkodobé závazky

tržby/360
. 

 

2.3.6 Holandský test cenové citlivosti 

Holandský test cenové citlivosti vznikl v Holandsku a v sedmdesátých letech se 

využíval jako technika, která má za cíl optimalizaci cenové politiky. Dle Kozel (2011) je tato 

metoda poměrně jednoduchá a je zaměřena na získávání poznatků, jak spotřebitelé vnímají 

cenu daného produktu. Test cenové citlivosti se využívá při zjišťování optimálního cenového 

bodu nebo optimálního cenového rozpětí. Test je tvořen čtyřmi základními otázkami 

s cenovou škálou, na které odpovídají potencionální zákazníci. Důležité je, aby byly 

zodpovězeny všechny čtyři následující otázky. 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

Doporučená hodnota obratu celkových aktiv je 1. 

Čím je doba kratší, tím lepších hodnot ukazatel vykazuje. 

Čím nižších hodnot ukazatel nabývá, tím je kratší doba úhrady faktur vydaných. 

Čím nižších hodnot ukazatel nabývá, tím je kratší doba úhrady faktur přijatých. 
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1. Při jaké ceně Vám bude výrobek připadat jako levný? 

2. Při jaké ceně Vám bude výrobek připadat jako draný? 

3. Při jaké ceně Vám bude výrobek připadat tak drahý, že si jej v žádném případě 

nekoupíte? 

4. Při jaké ceně Vám bude výrobek připadat tak levný, že budete pochybovat o jeho 

kvalitě? 

Aby byl respondentovi poskytnut dostatečně široký rozsah výběru ceny, měla by 

cenová škála obsahovat 30 až 40 položek. Kumulované hodnoty počtu odpovědí 

k jednotlivým cenám se potom zaznamenávají do tabulky a ze získaných údajů se vytvoří 

graf, viz Obr. 2.7. Po zanesení hodnot do grafu vzniknou průsečíky křivek, které pro 

hodnotitele mají vypovídající schopnost.  

Obr. 2.7 Grafické vyhodnocení testu cenové citlivosti 

Zdroj: Kozel (2007, s. 275) 

Bod, který vznikne průsečíkem křivek č. 1 a č. 2 představuje tzv. bod cenové 

nezaujatosti. V tomto bodě je cena pro stejný počet oslovených respondentů cenou jak nízkou 

tak i vysokou. Jestliže se firma rozhodne stanovit cenu v takovéto výši, produkt nebude 

zákazníkem vnímán jako levný ani jako drahý. Pro stanovení této ceny se rozhodnou většinou 

lídři trhu. 

 Průsečík křivek č. 3 a č. 4 naopak představuje tzv. optimální cenový bod, ten 

zachycuje cenu, která vzbuzuje u dotazovaných respondentů nejmenší odpor. V praxi může 

nastat situace, kdy se tyto křivky neprotnou. V grafu se vyznačí tzv. optimální cenové 

rozmezí. Jestliže se z bodu cenové nezaujatosti a optimálního cenového bodu spustí kolmice 
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na osu znázorňující cenu, vznikne pro daný produkt přiměřené cenové rozpětí. Čím je rozpětí 

větší, tím má prodávající větší prostor pro stanovení ceny. 

 Další průsečík vznikne průnikem křivek č. 2 a č. 3. Tento bod je označován jako bod 

marginální láce. Bod vymezuje cenu, při níž počet dotázaných respondentů vnímajících 

výrobek jako příliš levný začíná převažovat nad těmi, kteří ho vnímají stále jako levný. 

 Bod marginální drahoty vznikne průsečíkem křivek č. 1 a č. 4. V grafu tento bod 

představuje cenu, při které počet respondentů vnímajících výrobek jako příliš drahý začíná 

převažovat nad těmi, kteří jej vnímají jako drahý. Rozmezí mezi těmito dvěma body je 

označováno jako interval přijatelných cen. Na základě tohoto rozmezí může firma utvářet, ale 

musí si uvědomit, že čím dále se cena od intervalu pohybuje, tím větší riziko podstupuje. 

2.4 Vlastní postupové kroky 

Zhodnocení obchodní strategie cílené na nový zákaznický segment bude realizováno 

podle níže uvedených postupových kroků, viz Obr. 2.8. Pomocí Porterovy analýzy pěti 

konkurenčních sil bude provedena analýza meziodvětvového prostředí firmy. Prostřednictvím 

matice BCG bude zjištěna současná tržní pozice zvoleného produktu a popsán životní cyklus 

produktu. Dále bude následovat audit inovačního řízení podniku a zhodnocení finančního 

zdraví pomocí finanční analýzy vybranými poměrovými ukazateli. V závěru bude proveden 

holandský test cenové citlivosti a na základě tohoto testu stanoven interval nejlepší ceny. 

Všechny zjištěné poznatky budou na závěr shrnuty, vypracovány konkrétní návrhy a 

doporučení.  
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(4) Návrhy a doporučení pro podnik 

(3.9) Holandský test cenové citlivosti 

(3.8) Finanční analýza 

(3.7) Audit inovačního řízení podniku  

(3.6) Životní cyklus produktu 

(3.5) Matice BCG 

(3.4) Analýza meziodvětvového prostředí podniku 

(3.3) Charakteristika vybraného produktu 

(3.2) Vymezení realizované obchodní strategie VOP CZ, s. p. 

(3.1 ) Představení podniku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.8 Postupové kroky zhodnocení obchodní strategie 

Zdroj: vlastní zpracování  
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3. Zhodnocení obchodní strategie  

V této části bude charakterizována zvolená firma VOP CZ, s. p. a produkt Dapper 5000, 

který je předmětem analýz. Bude následovat vymezení současné obchodní strategie podniku a 

provedení stěžejních analýz. Na základě zjištěných skutečností budou navržena konkrétní 

doporučení a návrhy. 

3.1 Představení podniku  

Podnik VOP CZ, s. p., který je podkladem pro tuto práci, na svých webových stránkách 

uvádí, že se zaměřuje na oblast vojenské techniky, na strojírenskou výrobu a na vývoj. Podnik 

se soustřeďuje především na opravu vojenské techniky a strojírenskou výrobu. Disponuje také 

vlastním vývojem, jenž navazuje na modernizaci a výrobu vojenské techniky a výrobu 

civilních produktů, organizační struktura podniku viz příloha č. 1. 

Jedná se o firmu s dlouholetou tradicí vojenské a strojírenské výroby. Byla založena 

v roce 1946 a zprvu se zabývala pouze opravou vojenské techniky, až postupem času podnik 

zavedl civilní strojírenskou výrobou.  

V oblasti civilní strojírenské výroby je respektovaným partnerem v oblasti stavebních 

strojů, manipulační techniky a dílů investičních celků. Za tímto úspěchem je dlouhodobý 

rozvoj a investice podniku v oblastech technologií, lidských zdrojů a výrobních kapacit. 

Podnik naplňuje poslání stanovené zakládací listinou a je definováno odpovědností 

vnímanou: v poskytování kontinuální a efektivní podpory zabezpečení obranyschopnosti státu 

a bezpečnosti obyvatelstva prostřednictvím komplexních služeb a produktů v oblasti vojenské 

techniky a partnerství v rámci mezinárodních organizací; ve spolehlivé, flexibilní a inovativní 

spolupráci se všemi partnery a v efektivním využívání technologického vybavení pro 

vojenskou a civilní výrobu; v podílení se na rozvoji vědy, výzkumu a vývoje na české a 

mezinárodní úrovni a v uvádění získaných poznatků do praxe. 

3.2 Vymezení realizované obchodní strategie VOP CZ, s. p. 

V roce 2008 se podnik rozhodl, že rozšíří svůj segment působení a vedle vojenské 

výroby se zaměří na oblast civilní výroby. Byl proveden průzkum trhu, na jehož základě začal 

vývoj kolového nakladače. Pro tento stroj se rozhodli, neboť na českém trhu nebyl tuzemský 

výrobce tohoto typu. V nabídce byly pouze smykové stroje, které nedisponovaly takovou 

škálou příslušenství, a jednalo se převážně o velké bagry. 
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Po dvou letech rozhodování, tedy v roce 2010 začal vývoj stroje. Oddělení vývoje 

představilo v roce 2010 první funkční vzorek, viz příloha č. 2. první prototyp, viz příloha č. 3, 

který byl upraven podle externího studentského návrhu, vznikl v roce 2011. Až v roce 2013 

byla zhotovena konečná podoba Dapperu podle návrhu designéra Jiřího Krále, viz příloha č. 

4.  

Zákazníkům byl multifunkční nakladač představen v roce 2013. Podnik se pravidelně 

účastní v Brně výstavy Agrotech a Strojírenského veletrhu, v Českých Budějovicích veletrhu 

Země živitelka, v Prahe veletrhu For Industry nebo lokálních výstav, které jsou menšího 

rozsahu. Na Slovensku jsou to veletrhy Techagro a Agrokomplech v Nitře. Nejsou opomíjeny 

veletrhy v zahraničí, například Stavební veletrh v Baumě (Německo), v Broslawi (Polsko). 

Potencionální zákazníci si mohou stroj prohlédnout, jsou jim zodpovězeny nejrůznější dotazy, 

nechybí ani praktická ukázka, jak stroj funguje, například jak seče trávu, jak se otáčí atd. Pro 

daný rok oddělení marketingu sestavuje plán výstav a na základě toho jsou uvedené veletrhy 

navštěvovány. Dalším propagačním nástrojem, který je využíván, jsou inzerce v časopisech. I 

pro oblast inzerce je oddělením marketingu sestavován propagační plán. Články jsou 

zveřejňovány pravidelně alespoň jednou ročně v časopise Agrojournal, Moderní obec, 

Zemědělec a v dalších odborných časopisech zaměřených nejen na komunální techniku či 

stavební techniku. Pro Dapper byly vytvořeny také webové stránky, kde jsou uveřejňovány 

veškeré informace, jako je popis stroje, jeho výhody, seznam distributorů, přímý kontakt na 

prodejce ve firmě VOP CZ, s. p. a podobně. Od letošního roku budou realizovány tzv. 

zákaznické dny. Jedná se o předváděcí akce, které se uskutečňují v prostorách podniku. VOP 

CZ, s. p. si vytipuje konkrétní potencionální zákazníky na základě zaměření prezentace a 

následuje oslovení a pozvánka na tuto událost. I na facebookových stránkách se může 

potencionální zákazník dozvědět informace o Dapperu, o chystaných akcích, jaké veletrhy 

plánuje oddělení marketingu s Dapperem navštívit. Jsou zde zveřejňovány také filmy 

vytvořené přímo o Dapperu v popisné formě či formou příběhu. Tyto filmy jsou dostupné i 

uživatelům webových stránek youtube.cz. Oslovení zákazníků je uskutečňováno přímou 

cestou, kdy si firma ze zakoupené databáze potencionálních zákazníků vyhledá vhodné 

kandidáty, například starosty měst, technické služby, zemědělce, lesníky, a ty osloví 

s nabídkou.  

V roce 2015 se podnik rozhodl, že zefektivní obchodní strategie pro Dapper. 

Záležitosti ohledně Dapperu převzal od marketingového oddělení obchodní manažer. Tento 

krok byl zvolen z důvodu zefektivnění prodeje. Prodej je intenzivnější, dochází k rychlejšímu 
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přenosu informací od zákazníků do výroby a vývoje. Obchodní manažer je seznámen s celou 

problematikou Dapperu, je zodpovědný za celý projekt, tedy disponuje veškerými 

informacemi v této oblasti, dochází k lepší delegaci úkolů a činností.  

Distribuci stroje zajišťuje firma přes externího přepravce a náklady na přepravu jsou 

hrazeny zákazníkem. V případě zájmu si zákazník může přepravu zajistit sám. Tvorba ceny je 

nákladově orientovaná. 

Podnik VOP CZ, s. p. se neřadí mezi běžné výrobní podniky, protože je pod záštitou a 

vedením Ministerstva obrany. Multifunkční nakladač je jejich první produkt, se kterým přišli 

na trh, i když s nabídkou vlastních produktů neměli zkušenosti. Proto budou provedeny 

jednotlivé analýzy, aby byly odhaleny nedostatky podniku vůči konkurenci, ale také vně 

podniku. 

3.3 Charakteristika vybraného produktu 

Z důvodu poklesu vojenských zakázek na 3 % se začal podnik orientovat také na civilní 

výrobu. Byla provedena analýza jednotlivých možných scénářů, jejímž obsahem byly možné 

varianty produktu, na jehož výrobu by se podnik mohl zaměřit. Jako nejlepší varianta byl 

vybrán multifunkční kolový nakladač Dapper 5000, viz příloha č. 6. VOP CZ, s. p. lze označit 

jako jedinou tuzemskou firmu vyrábějící tento typ stroje, jehož modifikované verze dosud 

místní firmy dovážely ze zahraničí. Jedná se o certifikovaný výrobek, který byl testován 

v náročném provozním prostředí, také uspěl u technických zkoušek bezpečnostních parametrů 

včetně bezpečnostních zkoušek FOPS a ROPS, jenž potvrzují ochranu obsluhy vozidla sedící 

v kabině proti pádu břemen na kabinu a proti převrácení stroje. 

Knesl (2013) ve svém článku uvádí, že vývoj i výroba Dapperu je orientovaná převážně 

v podniku VOP CZ, s. p. Při vyvíjení vycházeli zejména ze zkušeností z předešlé výroby dílů 

pro renomované světové výrobce stavebních strojů. Státní Vojenský opravárenský podnik 

pojmenoval multifunkční kolový nakladač anglickým slovem Dapper, které v překladu 

znamená živý, obratný či čilý. Výrobce ho označuje za multifunkční nakladač a nosič nářadí, 

který by měl zvládat všechny údržbové práce. Důraz se klade především na multifunkčnost, to 

znamená, že se na Dapper přes univerzální rychloupínač na zvedacím teleskopickém rameni 

jednoduše připne přídavné zařízení od půdního vrtáku až po sekačku na trávu nebo zimní 

sypač soli. Díky jeho vlastnostem je vhodný pro komunální práce, práce ve stavebnictví, 

práce v zemědělství, zahradí práce a údržbu průmyslových areálů. Proto je stroj určen 

převážně pro stavební, zemědělský, lesnický segment a segment komunálních služeb. 
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Jak uvádí Hejhálková (2014), výhodou Dapperu 5000 je především jeho kloubové 

řízení, které je lépe ovladatelné v těžkém terénu oproti smykovému. Kloubové řízení 

poskytuje vyšší transportní rychlost a je provozně ohleduplnější k pneumatikám, ale také 

k podkladovému povrchu (chodníky, trávník, štěrk). Díky podstatně nižší spotřebě je i jeho 

provoz ekonomičtější a ekologičtější. Pro pohonnou jednotku byl použit dieselový motor 

Kubota s výkonem 26,5 kW (36 koní) a je rovněž vybaven samostatným hydrostatickým 

náhonem všech čtyř kol. Kabina stroje byla navržena tak, aby se dala zasklít a byla dostatečně 

prostorná a aby se dala v případě potřeby vytápět nezávislým topením  

3.4 Analýza meziodvětvového prostředí podniku 

Porterův model je zpracováván za účelem uceleného přehledu o bezprostředních 

vnějších aspektech, které mohou na podnik působit, a které on sám nemůže ovlivnit. Cílem 

zvolené formy zhodnocení v tomto konkrétním případě je představit firmě nový komplexní 

pohled na její pozici z hlediska odběratelů, dodavatelů, možných nových konkurentů, 

stávajících konkurentů a substitutů. 

Každá vnější analýza, včetně Porterovy analýzy meziodvětvového prostředí, by měla 

být orientována na vývojové trendy (na budoucnost) a neměla by být ovlivněna autorem 

analýzy, musí odrážet realitu a být objektivní. Porterova analýza zpracována tabulkovou 

metodou může vyřešit oba tyto problémy. K jednotlivým prvkům modelu jsou zformulovány 

kritéria, která odrážejí daný aspekt konkurenčního prostředí a tato kritéria budou 

kvantifikovaná bodováním na základě odhadů expertů příslušného podniku, přičemž u 

každého kritéria je vysvětlena jejich dominance. 

Pomocí zodpovědného pracovníka obchodního oddělení byla provedena analýza 

jednotlivých oblastí Porterovy analýzy na základě dostupných informací a znalostí. Hodnoty 

jednotlivých kritérií jsou stanoveny pomocí bodové škály z intervalu 1 – 9. Po vyplnění 

příslušné tabulky jsou konečné hodnoty pro současné i budoucí období sečteny a je vypočten 

aritmetický průměr pro každou z uvedených sil. Tabulka pro konkrétní konkurenční sílu je 

uvedena v příloze č. 5. Výsledné hodnoty budou také z důvodu lepší představy o rozložení 

vyneseny do hvězdicového diagramu pro každou z analyzovaných sil a souhrnné výsledné 

hodnoty jsou zobrazeny v Obr. 3.6. 
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3.4.1 Vyjednávací síla odběratelů 

Vyjednávací síla odběratelů spočívá především v jejich silném tlaku na prodejní cenu, 

mohou žádat snížení ceny nebo požadovat vyšší kvalitu výrobku za stejnou cenu. Zákazníci 

citliví na změnu cenové hladiny mohou přejít ke konkurenci a svým nákupním chováním 

ovlivňují celkové náklady a tedy i zisky firmy. 

Významná vyjednávací kritéria odběratelů: 

 Počet významných zákazníků – Mezi drobné zákazníky firmy VOP CZ, s. p., kteří se 

orientují převážně na nákup multifunkčního nakladače, jsou obce, menší podniky 

podnikající ve stavebnictví, v zemědělství a v poskytování komunálních služeb. Svůj 

produkt nabízejí i velkým firmám, jako je Zetor a Way Industries, s nímž je obchodní 

vztah zatím ve vyjednávání.  

 Náklady přechodu zákazníka ke konkurenci (zákazníkovy „switching costs“) – Před 

vstupem firmy VOP CZ, s. p. na trh s Dapperem 5000, nakupovali zákazníci tento typ 

stroje pouze od zahraničních firem. VOP CZ, s. p. nabízí multifunkční nakladač za 

přijatelnou cenu a požadovanou kvalitu a přechod zákazníků ke konkurenci by s sebou 

nesl významné náklady, zejména na dopravu, pojištění, reklamaci, směnný kurz atd. 

 Hrozba zpětné integrace – V tomto odvětví je málo pravděpodobné, že by zákazníci 

začali podnikat v daném odvětví a byli by schopni se zásobovat sami, neboť počáteční 

kapitálové náklady jsou velmi vysoké. 

 Ziskovost zákazníka – Jelikož je Dapper multifunkční stroj, je možné ho využívat na 

různé práce a to ve všech ročních obdobích a zároveň obce mohou využít dotace z EU 

na pokrytí pořizovací ceny zařízení. Tudíž jim výrobek poskytuje vysokou přidanou 

hodnotu a jejich vyjednávací síla je nízká.  

Na Obr. 3.1 je pomocí plochy znázorněna vyjednávací síla odběratelů pro rok 2017 i 

pro rok 2020. V tomto období nedojde k posílení vyjednávací síly odběratelů, neboť Dapper 

5000, který nabízí na trhu podnik VOP CZ, poskytuje zákazníkům velkou přidanou hodnotu. 

Vyjednávací síla odběratelů byla vypočítaná v hodnotě 1,8 a je nízká. Jedná se o multifunkční 

stroj, který nahradí práci více strojů. V tomto případě nákup jednoho stroje, který zvládne 

práci více strojů je výhodnější, než pořízení více strojů. Nejen z hlediska ceny, ale také 

z hlediska skladování, následných oprav a s tím souvisejících nákladů. Popis a kvantitativní 

ohodnocení pozorovaných faktorů je dostupný viz příloha č 5. - Tabulka 3.1. 
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Obr. 3.1 Vyjednávací síla odběratelů pro rok 2017 a 2020 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.4.2 Vyjednávací síla dodavatelů 

Výběr vhodného dodavatele ovlivňuje především cenu výrobku. Firma by neměla být 

příliš závislá pouze na jednom dodavateli a měla by rozložit riziko spojené s dodávkou mezi 

více dodavatelů. Pokud firma využívá pouze jednoho dodavatele, na kterém je závislá a tudíž 

nemá vliv na změnu ceny vstupů, je vyjednávací síla dodavatele velká. 

Významná vyjednávací kritéria dodavatelů: 

 Počet významných dodavatelů – Firma VOP CZ, s. p. má výrobu multifunkčního 

nakladače převážně ve své režii. U komponentů, které nakupuje, spolupracuje s více 

dodavateli a v případě potřeby je přechod k jinému dodavateli nenákladný a proto je 

jejich vyjednávací síla nízká. V případě dodavatele, který jim poskytuje odprodej 

dieselového motoru, je jeho vyjednávací síla vysoká.  

 Existence substitutů – Dodavatelé, kteří nabízejí komponenty, se zabývají také jinou 

činností, jako je výroba strojů a zařízení, proto vstup do odvětví vyžaduje velké 

investiční náklady a převážně moderní technologii. Stejně je tomu tak i u výrobců 

dieselového motoru, neboť tento motor prošel dlouhým vývojem. 

 Význam odběratelů pro dodavatele – VOP CZ, s. p. je malým odběratelem, jak u 

dodavatelů poskytující komponenty, tak u dodavatele, od kterého nakupují dieselový 

motor, protože počet zakázek není ještě tak velký. 

 Hrozba vstupů dodavatelů do analyzovaného odvětví – Existuje malá 

pravděpodobnost vstupu dodavatelů do daného oboru, neboť je zapotřebí vynaložit 
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vysoké kapitálové investice na vybudování hal, získání klientely, vybudování image, 

získaní nejnovějších technologií atd. 

 Organizovanost pracovní síly v odvětví – Vyjednávací síla odborů je v této firmě dosti 

vysoká. 

Po ohodnocení jednotlivých kritérií, bylo zjištěno, že vyjednávací síla dodavatelů se 

v roce 2017 a 2020 nebude lišit, viz Obr. 3.2, a bude nabývat lehce nadprůměrných hodnot, a 

to 5,6. Bodové ohodnocení jednotlivých kritérií je dostupné v příloze č. 5 – Tabulka 3.2. Je to 

způsobeno zejména malou významností odběratele pro dodavatele a malou pravděpodobností 

existence substitutů v segmentu dieselových motorů vhodných pro Dapper 5000. Dalším 

extrémem v této kategorii je malá pravděpodobnost vstupu dodavatelů do analyzovaného 

odvětví. Jak již bylo zmíněno z důvodu finanční náročnosti při vstupu na tento trh. 

 

 

Obr. 3.2 Vyjednávací síla dodavatelů pro rok 2017 a 2020 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.4.3 Rivalita firem působících na daném trhu. 

Konkurence v odvětví volí takou strategii, aby zabezpečila svou konkurenceschopnost. 

Cílem zvolené strategie může být růst ziskovosti, zvýšení tržního podílu, nové technologie, 

úspory z rozsahu a podobně. Organizace, která se snaží udržet na trhu, pohybující se v tzv. 

rudém oceánu, by měla mít schopnost odhadnout další krok rivalů a získat tak výhodu.  

Analýza rivality firem působících na daném trhu pomocí následujících faktorů: 

 Počet konkurentů a konkurenceschopnost – firma má pouze 2 velké konkurenty 

přibližně stejně silné, a to jsou Avant a Multione. Uvedení konkurenti působí delší 

dobu na daném trhu a mohli by si své stávající zákazníky udržet pomocí výhodnějších 

4 

8 

8 

1 

7 
0

2

4

6

8

Počet významných

dodavatelů

Existence substitutů – jsou 

hrozbou dodavatelů? 

Význam odběratelů pro

dodavatele

Hrozba vstupu dodavatelů

do analyzovaného odvětví

Organizovanost pracovní

síly v odvětví



42 

 

smluv či nabídek. I když firma Avant a Multione využívají úspory z rozsahu při 

výrobě, jsou jejich výrobky oproti Dapperu vyšší, neboť používají dražší materiál. 

Jejich výhoda spočívá v tom, že nabízejí více variant daného stroje. VOP CZ, s. p. 

nabízí pouze dvě barevná provedení stroje. I přes výhody konkurentů se zákazníci 

zajímají o výrobek od firmy VOP CZ, s. p. a roste jim poptávka po Dapperu 5000. 

 Růst odvětví – Růst odvětví je závislý především na růstu hrubého domácího 

produktu. Jestliže se daří například průmyslu, stavebnictví, automobilovému 

průmyslu, roste také poptávka po komunálních strojích. Poptávka po komunálních 

strojích v posledních letech roste, což je dáno i tím, že si tak stavební firmy, zemědělci 

či obce ulehčují i urychlují práci a také růstem zakázek v těchto odvětvích. 

 Diferenciace výrobků – Na první pohled jsou si všechny produkty konkurenčních 

firem velmi podobné, nabízejí téměř stejné užitné vlastnosti. Liší se v použitých 

materiálech při výrobě, v kvalitě a použitých komponentech. Zákazník má možnost 

zvolit si daného dodavatele podle kritérií, které on preferuje.  

 Diverzifikace konkurentů – Konkurenti Avant a Multione se zabývají výrobou a 

vývojem převážně komunálních strojů, nakladačů atd. Avšak VOP CZ, s. p. se 

zaměřuje na opravu a výrobu vojenské techniky, až v posledních letech se rozhodl pro 

vlastní vývoj a výrobu zvoleného produktu a je tudíž určitým nováčkem na trhu. 

Uvedení konkurenti využívají při komunikaci se svými zákazníky zástupce a 

distributory. Chybí zde přímá komunikace se zákazníky, kterou na rozdíl od nich 

uplatňuje VOP CZ, s. p.  

 Intenzita strategického úsilí – Podniky v tomto segmentu jsou zaměřeny především na 

zvyšování zisku a budování značky, stejně jako VOP CZ, s. p., který se ještě k tomu 

zaměřuje na možnost využití dotací pro obce. 

  Náklady odchodu z odvětví – Segment komunálních strojů je náročný na výzkum a 

vývoj, pokud se podnik chce udržet na trhu a inovovat. S tím jsou spojeny i vysoké 

náklady na výzkum a vývoj, které jsou dotovány převážně pomocí úvěrů. Z toho 

důvodu jsou náklady odchodu z odvětví velmi vysoké.  

 Šíře konkurence – Avant se zaměřuje na sériovou výrobu, tedy na úspory z rozsahu a 

nízkou cenu, proto má své stálé zákazníky a na budování značky. Multione si zakládá 

na dobré image a designu jednotlivých modelových variant výrobků. Konkurence se 

zaměřuje na více aspektů, proto je rivalita v odvětví vysoká. 
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Po srovnání obou diagramů, viz Obr. 3.3, je patrné, že v budoucnu dojde k určitým 

změnám ve stavu rivality v odvětví. Při predikci síly rivality v odvětví tým vyhodnotil změnu 

ve třech aspektech. Jelikož se jedná o atraktivní odvětví, kde podniky vykazují velké zisky a 

je poptávka po těchto výrobcích, i když se trh vyvíjí pomalu, předpokládá se vstup nových 

konkurentů na trh, zejména ze zahraničí, nebo se zahraniční účastí. S tím souvisí i následující 

faktor konkurenční rivality – intenzita strategického úsilí. Konkurenti v oboru se zaměřují 

především na tvorbu zisku. Příchod nových konkurentů do odvětví bude vyvíjet nátlak na 

podniky, aby zvýšily intenzitu strategického úsilí, zaměřily se na vlastní výzkum a vývoj, 

neustále inovovaly a šokovaly zákazníky svými inovativními výrobky. Rostoucí konkurenční 

rivalita přiměje podniky zaměřit se především na spokojenost zákazníků, na jejich věrnost, na 

kvalitu, špičkový servis a podobně. Bodové ohodnocení jednotlivých kritérií pro oba roky 

jsou dostupné v příloze č. 5 – Tabulka 3.3. 

 

Obr. 3.3 Rivalita firem pro rok 2017 a 2020 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.4.4 Hrozba vstupů nových konkurentů 

Noví konkurenti, ať už podniky působící v různých odvětvích nebo firmy zcela nové, 

představují riziko pro stávající podniky. Především ziskové odvětví láká nové firmy vstoupit 

do daného odvětví. Disponují novým pracovním kapitálem, vytváří tlak na ceny vstupů i 

produktů, samozřejmě v návaznosti na zvolenou strategii. Avšak reálně existuje mnoho bariér, 

které brání vstupu nových firem na trh. 

Analýza potencionální konkurence vyžaduje zaměřit se na následující kritéria: 
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 Úspory z rozsahu – V tomto roce byla zavedena sériová výroba Dapperu 5000 a teprve 

za dva roky podnik předpokládá, že bude generovat úspory nákladů z rozsahu. I přesto 

je produkt nabízen za výhodnější cenu, než u konkurence, z důvodu použitých 

materiálů. Na základě tohoto aspektu je hrozba vstupu nových konkurentů na trh 

nízká, neboť úspory z rozsahu se projeví až cca za 5 let od uvedení výrobku na trh. 

 Kapitálová náročnost vstupu do odvětví – rozhodnutí firmy vstoupit do odvětví 

strojírenství představuje vynaložení vysokých pořizovacích nákladů na výstavbu hal, 

vybavení hal, certifikáty, know-how a rovněž na vlastní výzkum a vývoj, který je 

v tomto odvětví velmi důležitý.  

 Přístup k distribučním kanálům – V tomto odvětví je omezený přístup k již existujícím 

distribučním cestám. Je zde nutné zvolit vhodný komunikační mix, který osloví 

požadovaný segment a zejména metodu, která přesvědčí potencionální zákazníky, že 

právě tento výrobek je inovativní a vyplatí se jim do něj investovat. 

 Potřeba vlastnit při vstupu do odvětví speciální technologie, know-how, patenty, 

licence – know how – výrobu stroje lze provádět i na univerzálních strojích, avšak 

některé součásti vyžadují specializované stroje a především zkušenosti a znalosti 

zařízení. Podnik se zabýval vývojem stroje sám, proto i při výrobě využívá své vlastní 

postupy, metody a know-how, které získal za celou dobu své existence. I přesto 

v oblasti výroby není nutné vlastnit speciální technologie, patenty ani licence. 

 Přístup k energii, k surovinám, pracovní síle – výroba není náročná na montáž, 

důležitá je dostatečně vyučená pracovní síla, přístup k energii a dostupnost materiálu. 

 Diferenciace výrobků, loajalita zákazníků existujících konkurentů – Zákazníci 

upřednostňují nízkou cenu a vysokou kvalitu, neprojevují věrnost ke konkurentům. Již 

v letošním roce VOP CZ, s. p. zaznamenal přechod od konkurence k nim. Výrobky se 

od sebe zásadně neliší, jen jsou konkurenty nabízeny různé barevné variace. 

 Vládní politika – Vláda České republiky podporuje výrobu Dapperu 5000, tím, že 

poskytuje dotační prostředky z EU pro obce na nákup tohoto stroje. Samozřejmě i 

reguluje podnik prostřednictvím zákonů a vyhlášek. 

Hrozba vstupu konkurence do analyzovaného odvětví je 6 v roce 2017 a pro období 

2020 dosahuje hodnot nižších 5,8, viz Obr. 3.4. Při hodnocení jednotlivých aspektů viz 

příloha č. 5 - Tabulka 3.4, se v analyzovaném odvětví odchýlila pouze jedna hodnota u 

kritéria úspory z rozsahu. Protože, se úspory z rozsahu mohou projevit až za určitou dobu, je 

tu velká pravděpodobnost, že podniky, které na trhu již existují, začnou do 3 let uplatňovat 
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úspory z rozsahu. Všeobecně platí, že pro vstup do daného odvětví existují velké bariéry ze 

strany kapitálové náročnosti, know-how, přístupu k distribučním kanálům atd. Na druhé 

straně je toto odvětví atraktivní, protože je obcím poskytovaná dotace z EU na nákup 

komunálních strojů a zákazníci nejsou věrni pouze jedné značce a konkrétnímu dodavateli. 

 

Obr. 3.4 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.4.5 Hrozba substitutů 

Substituty jsou myšleny produkty z jiného odvětví, které mohou daný produkt 

nahradit. Jsou postaveny na jiné technologii, ale pro zákazníky mají stejnou funkci. 

Substituční produkty ohrožují ziskovost organizace, je na podniku jakou zvolí strategii a 

odliší se tak od konkurence. Může se jednat o inovační technologii, rozšíření vlastností 

produktu, redukce nákladů a tím snížení ceny či zaměření se na jiný nebo rozšířený segment 

zákazníku a podobně.  

Ohrožení prodejnosti substitutem je dáno zejména těmito faktory: 

 Existence mnoha substitutů na trhu – Na trhu komunálních strojů existují substituty, 

jako je malý traktor, bagr, avšak jsou limitovány použitím jen několika druhy 

přídavných zařízení oproti multifunkčním strojům. 

 Konkurence v odvětví substitutů – trh s malými traktory nebo jednoúčelovými 

nakladači je velký a konkurují mezi sebou především cenou a kvalitou.  

 Hrozba substitutů v budoucnu – podnik nepředpokládá, že by se v budoucnu objevila 

konkurence. Už dnes je VOP CZ, s. p. v popředí výrobou a výzkumem multifunkčních 
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nakladačů a již dnes ví, jak budou svůj výrobek modifikovat, aby oslovili širší 

segment zákazníků. 

 Vývoj cen substitutů – Konkurence vyrábějící substituční produkty bude svou cenu 

snižovat u stávajících produktů a následně je stáhne z trhu, z důvodu vnitřní 

konkurence, po zavedení nového produktu na trh za vyšší cenu. 

 Užitné vlastnosti substitutů – jelikož je Dapper 5000 inovativní a nemá konkurenci 

v českých výrobcích, zejména z hlediska užitných vlastností, lze oprávněně 

předpokládat, že se to ani v budoucnu nezmění.  

Hrozba substitutu v analyzovaném odvětví je nadprůměrná. V roce 2017 činí hodnota 

5,4 a v roce 2020 byla průměrná hodnota jednotlivých kritérií, viz příloha č. 5 – Tabulka 3.5, 

vypočítaná na hodnotu 5. I přesto, že je Dapper inovativní, a jako jediný český výrobek nabízí 

jedinečné vlastnostmi, existuji na daném trhu substituty, které mohou ohrozit pozici Dapperu 

na trhu.  

 

Obr. 3.5 Hrozba substitutů 

Zdroj: vlastní zpracování 

 V následujícím obrázku, viz Obr. 3.6, jsou shrnuty výsledky Porterovy analýzy, které 

byly zpracovány na základě tabulkové analýzy, viz příloha č. 5. Z uvedených výsledků 

vyplývá, že působení pěti konkurenčních sil v daném odvětví jsou lehce nadprůměrné. Pouze 

vyjednávací síla odběratelů je velmi nízká. Proto lze usuzovat, že postavení multifunkčního 

stroje na trhu není nijak významně ohrožena, přesto musí podnik nastavit vhodnou strategii 

v další fázi životního cyklu výrobku, aby si svou výchozí pozici udržel nebo zlepšil. 
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Obr. 3.6 Shrnutí výsledků Porterovy analýzy 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.5 BCG matice 

Matice BCG se využívá k analýze převážně výrobkového portfolia. Na základě 

výsledků tohoto nástroje se podnik rozhodne, který výrobek je pro něj atraktivní z hlediska 

zisku a zda je zapotřebí vynaložit vysoké náklady na jeho rozvoj. Matice je znázorněna 

pomocí grafu, kde vertikální ose přísluší relativní tržní podíl a horizontální ose tempo růstu 

trhu vyjádřených v procentech.  

Relativní tržní podíl na trhu se vypočítá pomocí vzorce (2.2). Objemy prodeje 

konkurenčních firem ve stavebnictví za rok 2015 a 2016 byly odhadnuty experty firmy na 

základě vývoje trhu stavebnictví a upraveny pomocí koeficientu, který byl využit, aby 

výsledky této analýzy nepoškozovaly podnik a konkurenci. Odhady prodeje a z toho 

vypočítaný relativní tržní podíl jednotlivých firem za rok 2015 a 2016 jsou součástí přílohy č. 

6 – Tab. 3.6. 

Tempo růstu trhu se vypočítá podle vzorce (2.1). Atraktivita trhu stavebních strojů je 

svázaná s vývojem trhu ve stavebnictví. Produkce ve stavebnictví vzrostla o 4,3 % mezi roky 

2013 a 2014, jak uvádí Cuřínová (2015). Pro rok 2015 bylo tempo růstu trhu odhadnuto 

experty firmy na 6,3 % a pro rok 2016 na 8,6 %. 
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 Hodnoty uvedené v příloze č. 6 – Tab. 3.6 a hodnoty tempa růstu trhu slouží 

k vytvoření BCG matice. Jednotlivé firmy byly porovnávány s největším konkurentem na 

trhu, kterým byla zvolena firma Avant. Z vytvořené matice BCG za rok 2015, viz Obr. 3.7, 

lze vyčíst, že firmy, které jsou součástí analýzy, společně s firmou VOP CZ, s. p. se nacházejí 

ve stejném kvadrantu. A to z toho důvodu, že tempo růstu je pro všechny tři podniky stejné, 

neboť se rovněž zabývají prodejem kolových nakladačů. Dalším důvodem je velikost 

prodaných kusů. V roce 2015 prodal podnik VOP CZ 25 ks kolových nakladačů, firma CIME 

42 těchto strojů a Moreau Agri 12 ks. V porovnání s firmou Avant, která v tomto roce prodala 

375 ks, se tyto podniky nacházejí v kvadrantu tzv. otazníky. Úkolem podniku je zlepšení 

pozice těchto výrobků horizontálním pohybem do pole hvězdy. Tyto produkty vyžadují 

vysoké investice do propagace nebo do moderního zařízení s cílem snížit výrobní náklady a 

tím i cenu produktu. Nebo mohou zvolit strategii postupného odchodu z tohoto trhu. 

Obr. 3.7 BCG matice pro rok 2015 

Zdroj: vlastní zpracování 

V roce 2016 jsou pozice kolových nakladačů stejné, avšak se změnila velikost 

relativního tržního podílu u daných firem. Je to způsobeno tím, že tempo růstu je stejné u 

všech zvolených produktů, a to 8,6 %, ale změnila se výše prodaných kusů. VOP CZ, s. p. 

zvýšila svůj prodej na 70 ks, objem prodaných kusů u firmy CIME vzrostl na 60 ks a MA 

v roce 2016 prodala 40 ks kolových nakladačů. U firmy Avant byl odhadnut objem prodaných 

kusů na 522. Na základě těchto údajů byla sestavena matice BCG pro rok 2016, viz Obr. 3.8. 

Z obrázku je patrné, že se podnik VOP CZ, s. p. nachází opět v kvadrantu otazníky. Avšak si 

polepšila oproti roku 2015 a zvýšil se jeho tržní podíl z 6% na 13%. V této situaci je vhodné, 

vedle zvýšení investic na propagaci, zaměřit se na modernizaci výrobků a jeho modifikaci, 
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neboť stavební stroje jsou svázány s vývojem trhu ve stavebnictví a s množstvím zakázek 

v tomto oboru. Předpokládá se, že od stagnace v roce 2011 jde tento trh nahoru a tempo růstu 

se neustále zvyšuje. 

Obr. 3.8 BCG matice pro rok 2016 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.6 Životní cyklus produktu 

Životní cyklus Dapperu 5000 začíná etapou jeho vzniku v roce 2010, kdy byl 

předveden funkční vzorek, viz příloha č. 2. Následující rok byl vytvořen první prototyp podle 

externího studentského návrhu. První konečný model Dapperu, podle designéra Jiřího Krále 

byl vyroben v roce 2013. Celý výzkum a vývoj byl v režii podniku. Samotná divize výzkumu 

a vývoje v roce 2013 nabízela produkt sama na trhu, v tomto roce byly prodány pouze 2 ks. 

Následovalo předání na marketingové oddělení.  

Marketingové oddělení mělo prodej Dapperu ve své režii přibližně dva rok. Stroj byl 

předveden potencionálním zákazníkům na veletrzích v Brně, v Praze, v Českých 

Budějovicích. Prodej v roce 2014 byl ve výši 11 kusů. Z důvodu vytíženosti marketingového 

oddělení se vedení podniku rozhodlo pro oslovení obchodního manažera, který bude mít 

projekt Dapperu ve své režii. 

V roce 2015, kdy byl produkt svěřen obchodnímu manažerovi, který věnoval veškeré 

své úsilí na prodej Dapperu se objem prodaných kusů zvýšil na 25 kusů. Zvolil přímou 

komunikaci s potencionálními zákazníky, vhodně cílené veletrhy a pozvednul tento stroj na 

vyšší úroveň. Prodej byl realizován efektivněji, docházelo k rychlému přenosu informací od 

zákazníků do výroby či vývoje. Na rok 2017 je již uzavřeno několik kontraktů na nákup 
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tohoto stroje a předpokládaný objem prodeje je 130 kusů. V letošním roce byla zahájena i 

sériová výroba, a do dvou let mohou být uplatněny úspory z rozsahu. Předpokládaný odbyt 

Dapperu 5000 v roce 2018 je 250 kusů. Na základě zjištěných informací se produkt nachází 

ve fázi růstu. 

Obr. 3.9 Prodej Dapperu 5000 v období 2013 – 2018 v ks 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních podkladů 

3.7 Audit inovačního řízení podniku 

Aby byl podnik dostatečně konkurenceschopný, měl by ve fázi růst produktu uvažovat 

o inovacích. Proto byl podnik otestován, zda je inovativní a to na základě kontrolního 

seznamu, který je k nahlédnutí v příloze č. 10. Odborný pracovník podniku byl požádán, aby 

odpověděl na kontrolní otázky a výstupem této analýzy je graf, viz Obr. 3.10. Výsledkem je, 

že se podnik řadí mezi průměrné inovativní podniky. Nejnižší hodnoty byly vypočítány u 

dimenze „vazby“. Tato dimenze nabývá průměrné hodnoty 3,5 bodů z celkových 7 bodů. Je 

to dáno tím, že podnik se zaměřuje pouze na standardní rozvoj svých zaměstnanců, úzce 

nespolupracují se svými zákazníky, pouze reaguje na jejich potřeby, s tím souvisí i nízká 

spolupráce s lokálními a nadnárodními vzdělávacími institucemi.  

Oproti tomu dimenze „procesy“ nabývá hodnoty 5,38 bodů z celkových 7 bodů. Tento 

výsledek ovlivnily především výroky, které byly ohodnoceny vyšším počtem bodů. 

Především se jedná o vzájemně dobré vztahy s dodavateli, které jsou výsledkem dlouhodobé 

spolupráce zejména při zavádění inovací. V podniku je efektivně implementován proces 

změnového řízení, kde součástí je zapojení všech oddělení do vývoje nových produktů. Dále 

je v podniku zaveden jasný systém pro hodnocení inovačních projektů, každý projekt musí 
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být podložen finančním vyhodnocením, tento systém je také dostatečně flexibilní a umožňuje 

rychle a efektivně realizovat malé inovační projekty. 

Další dimenzí, která byla ohodnocena v rámci tohoto auditu, je dimenze „strategie“, 

nabývá hodnoty 4,63 bodů z celkových 7 bodů. Z hodnocení vyplývá, že zaměstnanci nemají 

jasnou představu o tom, jak jim mohou inovace pomáhat. Chybí jim systematická osvěta 

v této oblasti. Podnik má jasně vymezenou inovační strategii a zaměstnanci jsou seznámeni 

s cílem zlepšení, avšak je zde problém špatné komunikace ve firmě. Velkou výhodou v této 

oblasti je přístup vrcholového vedení k inovacím. Vize podniku jsou několikrát ročně 

prezentovány formou setkání vedení podniku se zaměstnanci. Oproti tomu slabou stránkou 

v řízení inovací je nevyužívání prognózovacích nástrojů pro odhad budoucích hrozeb a 

příležitostí.  

V dimenzi „organizace“ byl hodnocen přístup organizace k inovacím. 

V analyzovaném podniku nejsou zavedeny inovační systémy, realizace inovací se uskutečňuje 

na popud zákazníka. Zároveň nejsou nastaveny efektivní systémy spolupráce mezi funkčními 

úseky podniku. Teprve v současné době byl zaveden systém zainteresovanosti zaměstnanců 

do navrhování nápadů na zlepšení produktů nebo procesů. Poslední dimenzí, která byla 

hodnocena, je „učení“. Podnik sleduje potřeby a přání svých zákazníků a umí je identifikovat. 

Proces učení vychází zejména z analyzování a z evidence chyb, což tomuto podniku chybí, 

nedochází tak k poučení z vlastních chyb a k předávání potřebných informací, důležitých pro 

budoucí rozhodnutí. Silnou stránkou v této oblasti je aktivní benchmarking, podnik 

systematicky porovnává funkční a kvalitativní ukazatele s konkurencí, především při vývoji 

nových produktů. Je také využíváno spolupráce s jinými firmami, se kterými mají společný 

zájem, zejména v oblasti inovací. 

 

Obr. 3.10 Jak dobře řídíme inovace 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.8 Finanční analýza 

Aby bylo zhodnocení obchodní strategie objektivní, je vhodné použít nástroje 

tradičního charakteru. Výchozím interním materiálem pro finanční analýzu bude rozvaha a 

výkaz zisku a ztráty, které jsou ve zjednodušené podobě k nahlédnutí v příloze č. 8. Výpočty 

k jednotlivým ukazatelům jsou součástí přílohy č. 9. Podnik bude analyzován pomocí 

poměrových ukazatelů za tři po sobě jdoucí období, konkrétně za rok 2013, 2014 a 2015. 

Jedná se o nejaktuálnější období, pro která jsou zveřejněné potřebné výkazy. Zhodnocení 

podniku pomocí finanční analýzy budu realizováno těmito ukazateli: 

a) likvidity, 

b) aktivity, 

c) zadluženosti, 

d) aktivity. 

Ad a) Ukazatel okamžité likvidity vykazuje v průběhu sledovaného období klesající tendenci, 

viz Tab. 3.7. V roce 2013 je výsledná hodnota vyšší než doporučená hodnota 1,1. Důvodem je 

vysoký zůstatek na běžném účtu podniku. Podařil se vygenerovat dobrý hospodářský 

výsledek z projektu Pandur a tyto prostředky byly uloženy na běžný účet. V následujícím roce 

byla částka 200 mil. Kč odčerpána z běžného účtu na základě rozhodnutí zakladatele 

Ministerstva obrany. Po schválení vládou došlo k vytvoření fondu zakladatele a peníze byly 

odčerpány do státního rozpočtu. V roce 2013 byly zhodnoceny dočasně volné peněžní 

prostředky, které přinesly podniku 3 mil. Kč a byly připsány na běžný účet. V následujících 

obdobích se hodnoty pohybují pod minimální doporučenou hodnotou 0,9. V tomto případě je 

to dáno tím, že podnik vykazoval nízkou hodnotu v pohotových platebních prostředcích. 

Došlo k úbytku finančních prostředků na běžném účtu, které byly odčerpány do státního 

rozpočtu. Rovněž v roce 2014 byly realizovány růstové investice v hodnotě přibližně 200 mil. 

Kč. Byl zakoupen obráběcí stroj a byla postavena nová výrobní hala.  

 Rok 2013 vykazuje rovněž extrémních hodnot u pohotové likvidity z důvodu 

vázanosti velkého množství krátkodobého finančního majetku. Vysoké hodnoty na běžném 

účtu byly z důvodu připsání tržeb za projekt Pandur. V následujícím roce byla část finančních 

prostředků odčerpána do státního rozpočtu a část byla investovaná do výstavby nové haly a do 

obráběcího centra. V následujícím roce je hodnota pohotové likvidity optimální, tedy 

v rozmezí 1 – 1,5. Došlo ke snížení stavu krátkodobého finančního majetku. V roce 2015 je 

hodnota extrémně nízká, neboť došlo až k dvojnásobnému růstu krátkodobých závazků, a to 



53 

 

z důvodu krytí firemních aktivit. Jedná se o závazky z obchodních vztahů, tedy z 

nesplacených faktur, neboť má podnik sjednanou dobu splatnosti faktur až 90 dní. Tyto 

závazky byly uhrazeny dle sjednaných podmínek. 

 I hodnota běžné likvidity v roce 2013 vykazuje extrémně vysokých hodnot, protože 

hodnota aktiv je téměř čtyřnásobně vyšší než hodnota krátkodobých dluhů. Hodnota aktiv je 

vysoká z důvodu uskladnění zastaralých zásob, které jsou těžko prodejné. U zásob, které 

nemají pohyb více než 12 měsíců, jsou vytvořeny opravné položky. Dále se jedná o 

strategické zásoby, které slouží na opravy vojenské techniky. Další položkou jsou klasické 

zásoby pro výrobu, a jejich výše musí pokrýt průběžnou dobu výroby a průběžnou dobu 

dodávek. Vysokou hodnotu vykazuje i nedokončená výroba, která vznikla z vysoké 

rozpracovanosti při realizaci nové zakázky. V následujícím roce je hodnota opět velmi 

vysoká, i když hodnota oběžných aktiv meziročně klesla. Stejně jako v roce 2013 i v roce 

2014 je to z důvodu držení zastaralých zásob, strategických zásob a velké rozpracovanosti na 

zakázkách. Až v roce 2015 je ukazatel 1,4, což odpovídá doporučenému rozpětí 1-1,5. 

V tomto období došlo k nárůstu krátkodobých dluhů, z důvodu pokrytí provozního 

financování při výpadku vojenské produkce a financování rozvoje výroby a technologie. 

Hodnota oběžných aktiv byla v tomto roce zachována. Ukazatel likvidity popisuje jak je 

podnik v těchto obdobích schopen krýt své krátkodobé závazky svými aktivy, podle stupně 

likvidity.  

Tab. 3.7 Výsledné hodnoty ukazatelů likvidity 

Ukazatel Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

Likvidita 1. Stupně (okamžitá likvidita) 2,5 0,2 0,03 

Likvidita 2. Stupně (pohotová likvidita) 3,2 1,3 0,4 

Likvidita 3. Stupně (běžná likvidita) 4,3 3,2 1,4 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ad b) Ukazatel rentability celkových aktiv zaznamenal v letech 2014 a 2015 velký propad 

oproti roku 2013, viz Tab. 3.8. Tento jev byl způsoben záporným výsledkem hospodaření. 

VOP CZ, s. p. se primárně zaměřuje na vojenskou techniku, ale opravy i novo-výroba klesla 

na 3% z celkového obratu. Výnosy z civilní výroba nepokryji celkovou výši realizačních 

fixních nákladů. Zároveň je materiálová náročnost civilní produkce podstatně vyšší než u 

vojenské produkce a přidaná hodnota civilní produkce je podstatně nižší než u vojenské 
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produkce. Podniku se tedy nepodařilo v daných letech zhodnotit vložená aktiva a náklady 

přesahovaly tržby. Pouze v roce 2013 vykazuje ukazatel doporučenou hodnotu 4%, což je 

minimální doporučená hranice tohoto ukazatele. 

 Z uvedených hodnot v Tab. 3.8 je zřejmé, že hodnoty ukazatele hodnotící zhodnocení 

vlastního kapitálu je obdobná situace jako u rentability celkových aktiv. Podnik v letech 2014 

a 2015 vykazoval záporný výsledek hospodaření, to zapříčinilo záporné výsledné hodnoty 

ukazatelů.  

 Stejně jako u předchozích ukazatelů rentability i zde jsou výsledné hodnoty rentability 

tržeb v letech 2014 a 2015 záporné, z důvodu ztráty v těchto obdobích. Avšak v roce 2016 se 

podařilo získat významnou zakázku v oblasti vojenských zakázek a techniky, proto podnik 

předpokládá v tomto roce hospodářský výsledek na úrovni 300 mil Kč. 

Tab. 3.8 Výsledné hodnoty ukazatelů rentability 

Ukazatel Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

ROA (rentabilita aktiv) 4 % -5 % -3 % 

ROE (rentabilita vlastního kapitálu) 5 % -6 % -4 % 

ROS (rentabilita tržeb) 5 % -6 % -4 % 

Zdroj: vlastní zpracování  

Ad c) Celková zadluženost podniku je ve sledovaném období pod hranicí doporučeného 

rozmezí 30-60 %. Obecně se doporučuje, aby podniky vyžívaly ke krytí svých aktiv 50 % 

cizích zdrojů. A to z toho důvodu, že cizí zdroje jsou levnějším zdrojem krytí oproti vlastním 

zdrojům. Podnik využívá cizí zdroje ve sledovaném období od 17 % do 27 %. Výsledné 

hodnoty ukazatelů zadluženosti pro jednotlivá období jsou uvedeny, viz Tab. 3. 9. V roce 

2016 byly odčerpány cizí zdroje ve výši 225 mil. Kč.  

 Ve sledovaném období se ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu průměrně rovná 

hodnotě 80 %, což je doporučená hodnota. Jedná se o koeficient samofinancování a udává, 

z kolika procent jsou financována aktiva vlastními zdroji. 

 Hodnota úrokového krytí v roce 2013 je nulová, protože podnik v tomto období 

nevykazuje žádné bankovní úvěry ani výpomoci. V následujících letech jsou hodnoty 

záporné, neboť je vykazován záporný výsledek hospodaření a zároveň se navýšily nákladové 

úroky, které plynou z čerpání úvěru. Ztráta byla způsobená poklesem vojenských zakázek na 
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3 % a zároveň byl čerpán úvěr na pokrytí aktivit podniku. Doporučená hodnota tohoto 

ukazatele by měla dosahovat hodnoty 5. 

Tab. 3.9 Výsledné hodnoty ukazatelů zadluženosti 

Ukazatel Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

Celková zadluženost 17 % 14 % 27 % 

Zadluženost vlastního kapitálu 83 % 86 % 73 % 

Úrokové krytí 0 % -20 364 % -122,3 % 

Zdroj: vlastní zpracování  

Ad d)  Průměrná hodnota obratu celkových aktiv je 0,86, avšak doporučená hodnota je 1. 

Z toho vyplývá, že se aktiva v těchto sledovaných letech „neobrátila“ ani jednou. Podnik 

neefektivně využívá svůj majetek v procesu tvorby tržeb. Každá investovaná koruna do aktiv 

tak v průměru vyprodukovala podniku 0,86 Kč tržeb. Nízká hodnota tržeb je způsobená 

poklesem vojenských zakázek a produkce z civilní oblasti není dostatečně vysoká, aby 

pokryla fixní náklady podniku. Zároveň přidaná hodnota z civilní produkce je nižší než 

přidaná hodnota z vojenské produkce. Výsledné hodnoty ukazatelů aktivity pro jednotlivá 

období, viz Tab. 3.10. 

 Doba obratu zásob se ve sledovaném období pohybuje okolo 50 dní. Tato lhůta odráží 

průběžnou dobu výroby a průběžnou dobu dodávek. To znamená, že po tuhle dobu jsou aktiva 

vázaná v podniku ve formě zásob. Čím kratší je doba obratu zásob, tím je ekonomická 

efektivnost podniku větší. 

 Výsledná hodnota ukazatele doby obratu pohledávek představuje dobu splatnosti 

pohledávek. Ze zákona je doba splatnosti pohledávek 30 dní, avšak po dohodě dvou 

podnikatelských subjektů lze dobu prodloužit až na 60 dní. Průměrná doba splatnosti 

pohledávek podniku je 50 dní, což odpovídá přiměřené lhůtě splatnosti.  

 Doba obratu závazků by měla být delší než je doba splatnosti pohledávek. V roce 2013 

a 2015 je toto pravidlo dodrženo, avšak v roce 2014 je doba splatnosti závazků kratší. Podnik 

by měl dbát na to, aby se hodnoty již zmíněných ukazatelů k sobě přibližovaly. Delší doba 

splatnosti závazků než 60 dní může pro věřitele vypovídat o špatné solventnosti klienta. 

Podnik má se svými smluvními partnery domluvenou dobu splatnosti až 90 dní.   
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Tab. 3.10 Výsledné hodnoty ukazatelů aktivity 

Ukazatel Rok 2013 Rok2014 Rok 2015 

Obrat celkových aktiv 0,87 0,89 0,82 

Doba obratu zásob 61,7 dní 98,6 dní 113,3 dní 

Doba obratu pohledávek 47,7 dní 55,6 dní 46,5 dní 

Doba obratu závazků 63 dní 48,5 dní 76,7 dní 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.9 Holandský test cenové citlivosti 

Jako podklad pro realizaci testu cenové citlivosti byl vytvořen dotazník se čtyřmi 

určenými otázkami. U každé otázky měl respondent možnost zvolit jednu z 33 položek. 

Předmětem testování byl multifunkční kolový nakladač Dapper 5000. Cenový interval byl 

stanoven mezi částkami 120 000 Kč a 1 200 000 Kč. Dotazník je k nahlédnutí v příloze č. 11. 

Bylo osloveno celkem 45 zákazníků, kteří byli vybráni z interní databáze podniku. Tato 

skupina představovala zákazníky z různých oborů, jako je stavebnictví, zemědělství, 

technické služby, kteří si daný stoj již v minulosti zakoupili. Návratnost dotazníku byla 44 %, 

z toho vyplývá, že na dotazník odpovědělo celkem 20 respondentů, jejich odpovědi byly 

zpracovány tabulkovou metodou, viz příloha č. 12. Cílem testu cenové citlivosti bylo zjistit 

cenu, která je podle respondentů optimální, grafické zpracování odpovědí, viz Obr. 3.11. 

3.9.1 Vyhodnocení testu cenové citlivosti 

Z výsledků odpovědí první a druhé otázky byt vytvořen graf, viz Obr. 3.11, ze kterého 

vznikl průsečík dvou křivek a ten je označován jako tzv. neutrální cena – cenová nezaujatost. 

Ta znázorňuje cenu, která dle respondentů není ani nízká ani vysoká. Skupina respondentů 

vnímá tuto cenu výrobku na úrovni 500 000 Kč. Tato hodnota určuje přijatelnou cenu 

Dapperu 5000. 

Na základě odpovědí zbývajících otázek, tedy otázky tři a čtyři, byl rovněž vytvořen 

graf, viz Obr. 3.11. Tento graf zobrazuje průsečík dvou křivek a ten znázorňuje úroveň tzv. 

optimální ceny. Tedy ceny, která je pro jednu skupinu oslovených respondentů příliš nízká a 

podle druhé skupiny respondentů je příliš vysoká. Tato cena byla určena na úrovni 450 000 
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Kč. Avšak slovo optimální zde nemá obvyklý význam. Představuje takovou cenu, která u 

dotazovaných respondentů nevyvolala mnoho připomínek.  

Dva výše vymezené body určují tzv. interval nejlepší cen (450 000 Kč; 500 000 Kč). 

Výše ceny pohybující se v uvedeném intervalu je vnímaná zákazníky jako nejpřijatelnější pro 

multifunkční kolový nakladač Dapper 5000. 

Obr. 3.11 Graf výsledků testu cenové citlivosti 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dalším bodem, který vyplývá z grafu, je tzv. marginální láce, průsečík levné a příliš 

levné ceny v inverzním vyjádření. Představuje takovou výši ceny, při níž počet oslovených 

respondentů vnímajících stroj jako příliš levný začíná převažovat nad těmi, kteří jej vnímají 

ještě jako levný. Marginální láce byla vyhodnocena ve výši 290 000 Kč. 

Průsečík křivek drahé ceny v inverzním vyjádření a příliš drahé ceny je opakem 

marginální láce a označuje se jako tzv. marginální drahota. Tento bod vyjadřuje cenu, při níž 

počet respondentů vnímá výrobek jako příliš drahý převažuje nad počtem respondentů, kteří 

jej vnímají pouze jako drahý. Marginální drahota byla stanovena na úrovni 910 000 Kč. 
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Z dvou výše uvedených bodů lze vymezit tzv. interval přijatelných cen (290 000 Kč; 

910 000 Kč). Jedná se o relativně bezpečný interval pro stanovení ceny multifunkčního 

nakladače. Výsledky testu cenové citlivosti vyplývající z odpovědí respondentů na předem 

vytvořený dotazník, jsou součástí přílohy č. 12 a vyhodnocení je zobrazeno v Obr. 3. 11. 
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4. Návrhy a doporučení pro podnik 

4.1 Shrnutí 

Po zhodnocení současné obchodní strategie podniku VOP CZ, s. p. vybranými 

poměrovými ukazateli finanční analýzy, analýzou meziodvětvového prostředí podniku, 

vyhodnocením pozice produktu na trhu pomocí matice BCG, analýzou životního cyklu 

produktu, auditem inovačního řízení podniku a holandským testem cenové citlivosti, je 

vytvořeno shrnutí zjištěných výsledků. Na jejichž základě jsou pro podnik VOP CZ, s. p. 

vytvořeny návrhy a doporučení, které vycházejí z aplikovaných metod a tyto závěry by měly 

sloužit k upevnění nebo ke zlepšení strategické pozice produktu. 

Konkurenční prostředí VOP CZ, s. p. je zanalyzováno pomocí Porterovy analýzy 

konkurenčních sil. Prvním krokem v této analýze bylo vymezení a popis jednotlivých kritérií 

konkurenčních sil. Následovalo bodové ohodnocení, na kterém se podílel pracovník 

obchodního oddělení podniku společně s autorem této diplomové práce. První silou, která 

byla hodnocena, je vyjednávací síla odběratelů, ta dosáhla hodnoty 1,8 z možných 9 bodů. 

Tento výsledek je ovlivněn především velkým významem stroje pro odběratele, proto je jejich 

vyjednávací síla tak nízká. Dalším aspektem, který ovlivnil nízkou vyjednávací sílu 

odběratelů, je jejich počet, který je malý. Podnik svůj produkt nabízí pouze vybraným 

zákazníkům, kteří se pohybují ve sféře stavebnictví, zemědělství či komunálních službách. 

Jedná se především o obce nebo malé stavební podniky. Obce mají možnost čerpat na 

pořízení stroje dotaci od Evropské unie, proto se nesnaží ani tlačit na snížení ceny, která je i 

přesto nižší než u konkurence, ve srovnání s užitnými vlastnostmi stroje. Další silou je 

vyjednávací síla dodavatelů, která byla vypočítaná průměrně na 5,6 bodů. Jelikož si podnik 

zajišťuje výrobu převážně ve své režii, využívá dodavatele pouze pro některé komponenty, a 

tudíž není VOP CZ, s. p. významným odběratelem svých dodavatelů. V opačném případě má 

podnik možnost vybrat si z více dodavatelů, pokud se jedná o tyto komponenty, avšak 

v případě motoru je tomu jinak. Existuje jen několik dodavatelů, kteří nabízejí vhodný typ 

motoru pro Dapperu 5000, proto je jejich vyjednávací síla velká. Konkurenční rivalita 

v odvětví byla stanovena v roce 2017 na 6,6 bodů a v roce 2020 na 7,3 bodů. VOP CZ, s. p. je 

prvním tuzemským výrobcem tohoto typu stroje. Mezi jeho výhody patří příznivá cena, 

kvalita a odolnost použitého materiálu. Výhodou konkurence je využívání úspor z rozsahu, 

neboť na daném trhu působí mnohem déle. Nabízí svým zákazníkům také různé alternativy 

stroje podle zamýšleného užití a výkonu motoru. Přesto užitná hodnota pro zákazníky je u 
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Dapperu 5000 vyšší díky široké nabídce přídavných zařízení. Rostoucí rivalita v odvětví je 

způsobena i vysokými náklady na odchod z odvětví, především z úvěrů. Další vnější silou, 

která byla předmětem analýzy, je hrozba možného vstupu nových firem do oboru. V tomto 

segmentu je malá konkurence, i když je rivalita značně vysoká, je tento trh velmi atraktivní. 

Při výrobě není potřeba vlastnit speciální patenty, technologie nebo kow-how, úspory 

z rozsahu lze čerpat již po dvou letech po zavedení sériové výroby. Značnou bariérou je zde 

velká kapitálová náročnost při vstupu do odvětví. Velikost této síly byla stanovena pro obě 

období ve výši 5,8 bodů. Poslední silou je hrozba substitutů, která byla vypočítaná v roce 

2017 na 5,4 bodů a v roce 2020 na 5 bodů. Při hodnocení této síly si musí hodnotitel uvědomit 

jak velkou užitnou hodnotu má pro zákazníky Dapper 5000 a jaká je jeho cena. Jelikož je to 

multifunkční stroj, zastane práci za více strojů. Existuje tedy mnoho jednooborových strojů, 

ale žádný z nich nezastane plně funkci Dapperu 5000. I když je hodnota této síly poměrně 

vysoká a na základě toho zde existuje hrozba z neprodejnosti vlivem náhražek, je to dáno tím, 

že existuje mnoho jednoúčelových náhražek a konkurence v tomto odvětví je velká a vznikají 

zde cenové války. 

Pozice produktu na trhu byla zhodnocena pomocí matice BCG. V roce 2015 prodal 

podnik VOP CZ 25 ks kolových nakladačů, firma CIME 42 těchto strojů a Moreau Agri 12 

ks. V porovnání s firmou Avant, která v tomto roce prodala 375 ks, se tyto podniky nacházejí 

v kvadrantu tzv. otazníky. Úkolem podniku je zlepšit pozici produktu horizontálním pohybem 

do pole hvězdy. Tento produkt vyžaduj vysoké investice do propagace nebo do moderního 

zařízení s cílem snížit výrobní náklady a tím i cenu produktu. Nebo mohou zvolit strategii 

postupného odchodu z tohoto trhu. V roce 2016 jsou pozice kolových nakladačů stejné, ale 

změnila se výše prodaných kusů. VOP CZ, s. p. zvýšila svůj prodej na 70 ks, objem 

prodaných kusů u firmy CIME vzrostl na 60 ks a MA v roce 2016 prodala 40 ks kolových 

nakladačů. U firmy Avant byl odhadnut objem prodaných kusů na 522 ks. Podnik VOP CZ, s. 

p. se tedy nachází opět v kvadrantu otazníky. Avšak si polepšil oproti roku 2015 a zvýšil se 

jeho tržní podíl z 6% na 13%. V této situaci je vhodné, vedle zvýšení investic na propagaci, 

zaměřit se na modernizaci výrobků a jeho modifikaci, neboť stavební stroje jsou svázány 

s vývojem trhu ve stavebnictví a s množstvím zakázek v tomto oboru. 

Z počátku zavádění produktu na trh, byla zvolena nevhodná strategie a prodeje byly 

velmi nízké. VOP CZ, s. p. je státní podnik a neměl zkušenosti s prodejem vlastního 

produktu, v minulosti se soustředil pouze na zakázky, které jim byly přiděleny v civilní a 

vojenské oblasti od Ministerstva obrany. S Dapprem 5000 se zaměřili na zcela nový segment 
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zákazníků a je to jediný produkt, který má podnik ve svém portfoliu. Teprve v  roce 2015 byla 

pozměněna obchodní strategie a Dapper 5000 byl přímo nabízen koncovým zákazníkům a 

navýšil se počet prodaných kusů. Z analýzy životního cyklu produktu vyplynuto, že se 

produkt nachází ve fázi růstu. V roce 2017 byla zahájená sériová výroba a počet zakázek 

neustále roste. Zavedení sériové výroby umožní podniku čerpat také úspory z rozsahu, které 

budou mít za následek snížení prodejní ceny pro koncové zákazníky.  

V další části této diplomové práce následoval audit inovačního řízení. Byly zjištěny 

velké nedostatky v oblasti nízké spolupráce podniku s vnějšími institucemi a se zákazníky 

v oblasti inovací. I přesto je VOP CZ, s. p. inovativním podnikem, pokud se jedná o Dapper 

5000. V následujících letech je vizí podniku navázat na sériovou výrobu a vyvinout stroj, 

který bude jednodušší na výrobu, na montáž a bude mít některé díly levnější a chtěl by 

zavádět další rozvojové inovace. 

Z výsledků finanční analýzy vyplývá, že ukazatel likvidity má ve sledovaném období 

klesající tendenci. V roce 2013 je ukazatel příliš vysoký a to je způsobeno vysokým 

konečným zůstatkem na běžném účtu a v následujících letech je tato hodnota zase velmi 

nízká. V roce 2015 došlo k extrémnímu nárůstu krátkodobých finančních závazků. Vysoký 

zůstatek na běžném účtu byl z důvodu generování tržeb ze zakázky Pandur a v následujícím 

roce byla částka 200 mil odčerpána do státního rozpočtu. Nárůst krátkodobých finančních 

závazků bylo nevyhnutelné z důvodu pokrytí firemních aktivit. Jednalo se o závazky 

z obchodních vztahů, které byly splaceny dle sjednané doby a to za 90 dní.  

 Rentabilita vložených aktiv vykazuje v letech 2014 a 2015 záporných hodnot, tento 

fakt byl způsoben záporným výsledkem hospodaření, tudíž firma nezhodnocovala svá aktiva. 

Ztráta v těchto obdobích byla způsobena poklesem vojenských zakázek na 3 %. Ukazatel 

zadluženosti vykazuje poměrně příznivých hodnot. I když celková zadluženost je velmi nízká 

a podnik k financování svých aktivit využívá především svých zdrojů, které jsou dražší než 

zdroje cizí. Měl by zvážit strukturu zdrojů krytí, aby byla optimální. S ukazatelem rentability 

souvisí i ukazatel aktivity. Již bylo zmíněno, že nedošlo ke zhodnocení vložených aktiv 

podniku a z toho také vyplývá nízká hodnota obratu celkových aktiv. Tato hodnota by měla 

nabývat hodnot vyšších než 1, což by znamenalo, že se aktiva za rok obrátila alespoň jednou. 

V tomto případě je však hodnota 0,86, tedy se aktiva neobrátila za sledované období ani 

jednou. Ukazatele doba obratu závazků a doba obratu pohledávek by se měly přibližovat, 

Doba obratu závazků by měla být delší než je doba splatnosti pohledávek. Podnik by měl dbát 
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na to, aby se hodnoty již zmíněných ukazatelů k sobě přibližovaly. Delší doba splatnosti 

závazků než 60 dní může pro věřitele vypovídat o špatné solventnosti klienta. 

Na základě testu holandské cenové citlivosti byl určen interval nejlepší ceny, který se 

pohybuje mezi cenou 450 000 Kč a 500 000 Kč. Cena pohybující se v tomto intervalu je 

zákazníky vnímaná jako nejpřijatelnější cena. Dále byl vymezen rozsah přijatelné ceny, který 

se nachází mezi hodnotami 290 000 Kč a 910 000 Kč. Představuje relativně bezpečný interval 

pro stanovení ceny multifunkčního nakladače. Avšak čím dále se stanoví cena od tohoto 

intervalu, tím vzniká větší riziko neprodejnosti stroje nebo pochyby o kvalitě stroje u 

zákazníků. 

4.2 Návrhy a doporučení 

Na základě výsledků zjištěných v aplikační části budou vypracovány návrhy a 

doporučení, jejichž cílem je zabezpečit lepší konkurenční pozici Dapperu 5000. Návrhy 

budou vypracovány za pomocí všech výsledků ze všech aplikovaných analýz. 

4.2.1 Návrh na zlepšení marketingové komunikace 

Po důkladném seznámení s podnikem a s jejich marketingovou strategií, vyplynulo, že 

podnik využívá celou řadu marketingových nástrojů. Jsou zaměřené především na oslovení 

potencionálních zákazníků a poskytnutí širokého spektra informací. Avšak je zde opomenut 

vhodný nástroj na budování dobré značky. Český rozhlas nabízí sponzoringové programy a 

možnost spojit podnik nebo konkrétní produkt s jejich pořadem. Bylo by přínosné 

prostřednictvím stanice ČRo Radiožurnál vysílat reklamu v rámci odpoledního programu 

Motožuřnál. Vysílání reklamy by probíhalo každý týden od pondělí do pátku v čase 13:20 a 

13:25. Cena za vzkaz je 7 000 Kč, cena sponzoringu na týden je 70 000 Kč. V případě 

uzavření sponzoringové smlouvy na 4 týdny poskytuje Radiožurnál slevu ve výši 15 %. 

Český rozhlas rovněž nabízí výrobu sponzorského vzkazu v hodnotě od 5 000 Kč. Další 

výhody a podrobnosti o této imageové kampani jsou dostupné na webových stránkách rádia 

(www.rozhlas.cz/reklama/sponzoring/). Dalším doporučením je doplnění webové stránky 

Dapperu o e-shop, kde si zákazníci mohou navolit dobu dodání, jednotlivá přídavná zařízení, 

požadovanou barvu stroje, dopravu atd., vše podle svých představ. Podnik Shop5.cz. nabízí 

profesionální tvorbu internetového obchodu a hotové řešení eshopu lze v případě potřeby 

upravovat. Cena balíčku PROFI je 24 079 Kč a zpuštění je realizováno obvykle do 2 týdnů od 

přijetí objednávky. 
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4.2.2 Návrh na zlepšení inovačního řízení v podniku 

Na základě auditu inovačního řízení bylo zjištěno, že se podnik řadí mezi průměrné 

inovativní podniky, i když se nepovažuje za inovativní podnik, protože se jedná o státní 

podnik se zaměřením na vojenský segment. Avšak v posledních letech z důvodů poklesu 

zakázek v tomto segmentu se zaměřili na civilní výrobu. V oblasti civilní výroby, již byly 

zavedeny prvky inovačního řízení, přesto jsou v této oblasti velké nedostatky. Především 

v přístupu zaměstnanců, kteří plně nechápou význam inovačního podniku a jeho výhody. 

Proto by měly být zavedeny nástroje a potřebné prvky motivace, prostřednictvím interního 

podnikání, které generuje nové využití příležitostí. Vymezit zdrojovou pravomoc a 

organizační odpovědnost na základě interního modelu podnikání. Bylo by vhodné aplikovat 

model umožňující, kde realizování inovačních projektů je rozptýlené a jsou podporovány 

pouze vybrané projekty, a ty jsou systematicky financovány. Na základě výše vynaložených 

nákladů na výzkum a vývoj v předcházejících obdobích a po konzultaci s finančním 

oddělením, by ročně bylo vynaloženo 15 mil. Kč na podporu inovačních projektů. Další 

slabou stránkou je malá spolupráce podniku se vzdělávacími institucemi, jako je VŠB-TU v 

Ostravě a VUT v Brně, od kterých by mohl zakoupit nové technologii nebo spolupracovat se 

studenty.  

4.2.3 Návrhy na stanovení optimální ceny 

Způsob stanovení ceny je v podniku nastaven především nákladově. Tento způsob je 

samozřejmě odůvodněný, protože se jedná o inovativní výrobek tuzemské výroby. Avšak 

v dalších fázích životního cyklu, po zavedení sériové výroby a čerpání úspor z rozsahu, by 

bylo vhodné stanovit cenu dle vnímání zákazníků. Při tomto rozhodování vzít v úvahu 

výsledky testu cenové citlivosti, kde byl zjištěn interval nejlepší ceny mezi hodnotami 

450 000 Kč a 500 000 Kč. Výrobu Dapperu má podnik především ve své režii, proto je 

žádoucí provést nákladovou analýzu jednotlivých částí stroje. Z výsledků této analýzy by byly 

vybrány dílce, jejichž množství je příliš malé a cena příliš vysoká. Následovala by analýza 

vhodných dodavatelů a jejich výběr. Aby se předešlo závislosti na těchto dodavatelích a aby 

měl podnik prostor pro cenové vyjednávání, měl by navázat obchodní vztah s alespoň třemi z 

nich. Na základě uvedených doporučení by bylo možné snížit cenu tak, že se bude pohybovat 

v intervalu nejlepší ceny podle testu cenové citlivosti. 
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4.2.4 Návrh na zlepšení finanční situace podniku 

VOP CZ je státní podnik a jeho zisk je v určité míře odčerpáván do státního rozpočtu 

Ministerstvem obrany. Proto daná část zisku nemůže být investována ani nijak zhodnocena. 

Pro zlepšení finanční situace podniku je vhodné zaměřit se na optimalizaci stavu zásob a 

nedokončené výroby. Jak plyne z finanční analýzy, je tato hodnota poměrně vysoká. Podnik 

by si měl nastavit efektivnější nástroje doplňování zásob, aby nedocházelo k zastarání zásob a 

zbytečnému uskladňování nadbytečného materiálu. Investovat do optimalizace výrobního 

procesu, aby se zkrátila průběžná doba výroby jednotlivých dílců a sestav. Dané inovace 

souvisí i se složitosti výroby a montáže, která by se rovněž měla zjednodušit. Po rozhovoru 

s odborným pracovníkem bylo zjištěno, že v budoucnu zváží realizaci uvedených změn. Dále 

z finanční analýzy vyplynulo, že doba splatnosti pohledávek je v průměru 50 dní, avšak ze 

zákona je tato splatnost stanovena na 30 dní. Po konzultaci s ekonomickým oddělením 

vyplynulo, že nebyla sjednaná delší doba splatnosti pohledávek, jak je tomu u splatnosti 

závazků. Proto bych podniku doporučila, aby od svých zákazníků požadoval zálohu ve výši 

20 % z celkové ceny, zejména pokud se bude jednat o jiné barevné provedení stroje, protože 

zde vzniká riziko neprodejnosti, taktéž v případě objednávky dvou a více kusů. Po konzultaci 

s obchodním manažerem vyplynulo, že by tento krok vyžadoval úpravu kupních smluv, ale 

nijak by to neohrozilo vztahy se zákazníky a neprodejnost stroje. Podnik bude mít volné 

peněžní prostředky ihned k dispozici a bude je moci investovat a zákazník v době úhrady 

svých závazků nebude zatížen tak velkou částkou. Současně s výše uvedeným návrhem by 

bylo vhodné rozšířit segment zákazníků o firmy, které se zabývají půjčováním stavebních, 

zahradních či komunálních strojů. Například firma Boels má pobočky nejen v celé České 

republice, ale také v Polsku, Německu, Rakousku a Švýcarsku. Smykové nakladače nabízejí 

od 3 751 Kč na den. Záleželo by na dohodě obou stran, na jakém základě by probíhala jejich 

spolupráce. Firma Boels by mohla nakladač v plné výši odkoupit nebo by firma VOP CZ 

čerpala sjednané procento z ceny zapůjčení. Zákazníci by si mohli stroj za poplatek zapůjčit a 

vyzkoušet a v případě spokojenosti i následně zakoupit od firmy VOP CZ. 
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5. Závěr 

V současné době je nezbytné, aby se firmy zaměřili především na hledání cesty pro 

realizaci nových a inovativních výrobků, a tím získali konkurenční výhodu. Základem je 

vymezení správné obchodní strategie, kterou je zapotřebí neustále aktualizovat podle 

podmínek měnícího se prostředí.  

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit obchodní strategii cílenou na nový zákaznický 

segment ve firmě zabývající se vojenskou a strojírenskou výrobou.  

Zpracování řešené problematiky předcházelo vymezení základních pojmů, jako je 

strategie, strategické řízení a strategické cíle. Následovalo vymezení přístupů k tvorbě 

strategie na úrovni podnikatelské jednotky dle Ansoffa a Portera. Stěžejní byla podkapitola 

hierarchie firemních strategií, kde byla podrobně vymezena podstata obchodní strategie a 

charakteristika zvolených metod hodnocení. 

Praktická část byla věnována charakteristice podniku, multifunkčního nakladače a 

popisu obchodní strategie podniku. Byly realizovány příslušné metody pro zhodnocení 

obchodní strategie podniku cílené na nový zákaznický segment.  

 Z Porterovy analýzy vyplynulo, že je podnik ovlivněn konkurenční rivalitou v odvětví. 

Především největším konkurentem, který se nachází na daném trhu mnohem déle a již má 

svou image. Proto by bylo vhodné, aby podnik navázal spolupráci s firmami, které se zabývají 

půjčováním stavebních strojů. Dojde k rozšíření zákaznického segmentu a zároveň posílení 

konkurenceschopnosti. Produkt je ve fázi růstu a z portfolia analýzy bylo zjištěno, že se 

nachází v kvadrantu otazníky. V této fázi by měl podnik investovat do marketingových 

nástrojů, konkrétně do imageové kampaně a vytvoření eshopu. Rovněž bylo navrženo 

investovat do vývoje a výzkumu produktu a do výrobního procesu. Na základě výsledků 

auditu inovačního řízení by měl podnik zavést mechanismy, které budou podporovat navázaní 

vztahů se vzdělávacími institucemi a jinými podniky v daném oboru. Z výsledků poměrových 

ukazatelů bylo podniku doporučeno, aby se zaměřil na optimalizaci zásob a zefektivnění 

výroby dílců a sestav. Na základě holandského testu cenové citlivosti byl zjištěn interval 

nejlepší ceny a z toho vyplývající doporučení tvorby ceny orientované na zákazníky. Nová 

zjištění a navržená doporučení by měla napomoci k úspěšné realizaci obchodní strategie 

výrobku pro civilní výrobu.  

  



66 

 

Seznam použité literatury 

1. DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. Praha: C. H. BECK, 2001. s. 256. ISBN 80-

7179-603-4. 

2. FOTR, J., E. VACIK, I. SOUČEK, M. ŠPACEK a S. HÁJEK. Tvorba strategie a 

strategické plánování. Praha: Grada, 2012. 384 s. ISBN 978-80-247-3985-4. 

3. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2. rozšířené vyd. 

Praha: Grada, 2013. s. 368. ISBN 978-80-247-4670-8. 

4. KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. Praha: 

C. H. BECK, 2006. s. 206. ISBN 80-7179-453-8. 

5. KEŘKOVSKÝ, Miloslav. Moderní přístupy k řízení výroby. Praha: C. H. BECK, 2001. s. 

137. ISBN 80-7179-471-6. 

6. KOURDI, Jeremy. Podniková strategie. Brno: Computer Press, 2011. s. 300. ISBN 978-80-

251-2725-4. 

7. KOTLER, Philip. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. s. 1041. 

ISBN 978-80-247-1545-2. 

8. KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza: komplexní 

průvodce s příklady. Praha. Grada, 2010. s. 208. ISBN 978-80-247-3349-4. 

9. KRÁL, Bohumil a kol. Manažerské účetnictví. 3. vyd. Praha: Management Press, 2010. s. 

660. ISBN 978-80-7261-217-8. 

10. KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a 

techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. s. 304. ISBN 978-80-247-

3527-6. 

11. MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. Praha: Grada, 2007. s. 

246. ISBN 978-80-247-1911-5. 

12. PETERKOVÁ, Jindra a Ladislav LUDVÍK. Řízení inovací v průmyslovém podniku. 

Ostrava: VŠB-TUO, 2015. s. 226. ISBN 978-80-248-3826-7. 

13. RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktualizované 

vyd. Praha: Grada, 2008. s. 120. ISBN 978-80-247-2481-2. 

14. SEDLÁČKOVÁ, Helena. Strategická analýza. 2. přepracované vyd. Praha: C. H. BECK, 



67 

 

2006. s. 121. ISBN 80-7179-367-1. 

15. TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Marketing od myšlenky k realizaci. Praha: 

Professional Publishing, 2007. s. 308. ISBN 978-80-86946-45-0. 

16. TIDD, Joe, John BESSANT a Keith PAVITT. Řízení inovací. Brno: Computer Press, 2007. 

s. 549. ISBN 978-80-251-1466-7. 

17. VYSEKALOVÁ, Jitka, Monika HRUBALOVÁ a Jana GIRGAŠOVÁ. Veletrhy a 

výstavy: efektivní prezentace pro úspěšný prodej. Praha: Grada, 2004. s. 159. ISBN 80-

247-0894-9. 

18. WIT, Bob de and Ron MAYER. Strategy synthesis: resolving strategy paradoxes to create 

competitive and vantage. 3rd ed. Andover: Cengage Learning, 2010. p. 490. ISBN 978-1-

4080-1899-6. 

Elektronické zdroje 

19 BAGRY. CZ. Dapper 5000: červený vlastenec pro práci všechno druhu. [online]. [30. 1. 

2017]. Dostupné z: http://bagry.cz/cze/clanky/recenze/dapper_5000_cerveny_vlastenec_ 

pro_praci_vseho_druhu. 

20 BOELS.CZ. Zemní práce. [online]. [14. 4. 2017]. Dostupné z: 

https://www.boels.cz/pronajem/zemni-prace/dumpery-nakladace#page-top. 

21 CUŘÍNOVÁ, Petra. Stavebnictví v roce 2014. [online]. [3. 4. 2017]. Dostupné z: 

http://www.statistikaamy.cz/2015/04/stavebnictvi-v-roce-2014/. 

22 HEJHÁLKOVÁ, Helena. Multifunkční nakladač a nosič nářadí Dapper 5000. [online]. 

[30. 1. 2017]. Dostupné z: http://www.agrojournal.cz/clanky/multifunkcni-nakladac-a-

nosic-naradi-dapper-5000-16. 

23 KOMUNÁLNÍ TECHNIKA. Tuzemský elegantní pracant se hlásí do služby. [online]. [30. 

1. 2017]. Dostupné z:http://komunalweb.cz/tuzemsky-elegantni-pracant-se-hlasi-do-

sluzby/. 

24 KNESL, Adam. Co je to Dapper?. [online]. [30. 1. 2017]. Dostupné z: 

http://novojicinsky.denik.cz/podnikani/co-je-to-dapper-ryze-cesky-civilni-stroj-z-linky-

vop-vop-cz-novy-jicin-predsta-2.html. 

25 OBCHODNÍ ODDĚLENÍ. Obchod a reklama. [online]. [14. 4. 2017]. Dostupné 

z:http://www.rozhlas.cz/reklama/sponzoring/. 

http://bagry.cz/cze/clanky/recenze/dapper_5000_cerveny_vlastenec_pro_praci_vseho_druhu
http://bagry.cz/cze/clanky/recenze/dapper_5000_cerveny_vlastenec_pro_praci_vseho_druhu
http://www.statistikaamy.cz/2015/04/stavebnictvi-v-roce-2014/
http://www.agrojournal.cz/clanky/multifunkcni-nakladac-a-nosic-naradi-dapper-5000-16
http://www.agrojournal.cz/clanky/multifunkcni-nakladac-a-nosic-naradi-dapper-5000-16
http://komunalweb.cz/tuzemsky-elegantni-pracant-se-hlasi-do-sluzby/
http://komunalweb.cz/tuzemsky-elegantni-pracant-se-hlasi-do-sluzby/
http://novojicinsky.denik.cz/podnikani/co-je-to-dapper-ryze-cesky-civilni-stroj-z-linky-vop-vop-cz-novy-jicin-predsta-2.html
http://novojicinsky.denik.cz/podnikani/co-je-to-dapper-ryze-cesky-civilni-stroj-z-linky-vop-vop-cz-novy-jicin-predsta-2.html


68 

 

26 STAVEBNÍ TECHNIKA. Univerzální pomocník pro každou práci. [online]. [30. 1. 2017]. 

Dostupné z: http://stavebni-technika.cz/clanky/univerzalni-pomocnik-pro-kazdou-praci. 

27 SILNICE ZELEZNICE. Vývoj trhu v oboru stavebních strojů. [online]. [3. 4. 2017]. 

Dostupné z: http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/vyvoj-trhu-v-oboru-stavebnich-

stroju/. 

28 SHOP5.CZ. Tvorba eshopů, e-shop na míru. [online]. [14. 4. 2017]. Dostupné 

z:https://www.shop5.cz/. 

29 VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK. VOP CZ: Profil podniku. [online]. [30. 1. 

2017]. Dostupné z: http://www.vop.cz/cz/kategorie/profil-podniku.aspx. 

 

  

http://stavebni-technika.cz/clanky/univerzalni-pomocnik-pro-kazdou-praci
http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/vyvoj-trhu-v-oboru-stavebnich-stroju/
http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/vyvoj-trhu-v-oboru-stavebnich-stroju/


69 

 

Seznam zkratek 

EU – Evropská unie 
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HV – výsledek hospodaření 

VOP CZ – Vojenský opravárenský podnik České republiky 

MA – Moreau Agri 

apod. – a podobně 

např. - například 

tzv. – tak zvaně  

s. p. – státní podnik 
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