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Anotace 

 

Tématem mé diplomové práce je Analýza konkurenceschopnosti vybrané 

společnosti. Jedná se o společnost ConmetRON, spol. s r.o., která se zabývá výrobou 

kancelářských potřeb, průmyslových spojovačů a dalších výrobků z drátu. Práce se zabývá 

analýzami klíčových aspektů konkurenceschopnosti ve firmě a na základě těchto analýz je 

navrţen její moţný strategický rozvoj pro zvýšení trţního podílu. 

Téma jsem si vybral, jelikoţ si myslím, ţe pro moderní společnost jakou je 

ConmetRON, spol. s r.o., je konkurence jednou z nejdůleţitějších věcí, kterou je nutno 

sledovat, přizpůsobovat se jí a snaţit se být vţdy o krok napřed. 

 

Klíčová slova: konkurence, konkurenceschopnost, Porterova analýza, SWOT analýza, 

PEST analýza,  

 

 

Annotation 

 

Theme of my graduation theses (diploma paper) is the competitiveness analysis of 

the choosen company. It is ConmetRON Ltd company which produce offices supplies, 

industrial binders and another wires products. The these describes keynote asspects of  

competitivnes analysis in this company. I suggest on the basis of these analyses the 

potential strategy for its raising (increasing) market share. 

I choose this theme because I think that monitoring of competition and suit to it is 

very important  for the modern company which ConmetRON Ltd is.      
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Seznam použitých zkratek 
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atd.    a tak dále 

cca.   circa (přibliţně) 

č.    číslo 

ČR  Česká republika 

DPH  daň z přidané hodnoty 

EU  Evropská unie 

HDP  hrubý domácí produkt 

HW    hardware 

Kč  koruna česká 
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např.   například 

n. p.  národní podnik 

obr.  obrázek 

okr.  okres 

PEST  Political, Economic, Social and Technological analysis, neboli analýza 

politických, ekonomických, sociálních a technologických faktorů 

resp.   respektive 

spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 

SRN  Spolková republiky Německo   

SW    software 

SWOT  Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities 

(příleţitosti) a Threats (hrozby) 

tab. tabulka 

tj.  to je(st) 

tzv.    takzvaný 

USA  Spojené státy americké 

viz  videlicet = lze vidět 
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1 Úvod 

 

Konkurenční schopnost je definována jako schopnost podniku udrţet svůj podíl na 

trhu, respektive tento podíl u jednotlivých komodit dále zvyšovat. V podstatě se jedná o 

aktivaci různých aspektů efektivnosti výroby, které se projevují na straně nákladů - cenová 

konkurence, kvality - konkurence kvalitou a schopnosti získat na trhu nezastupitelné místo 

- zisk trţní síly a dominantního postavení. Za uvedenými třemi aspekty se skrývá jedna 

společná podmínka - schopnost pruţně znovurozdělit zdroje do těch činností, výrobků a 

odvětví, které skýtají větší návratnost vloţeného kapitálu, přičemţ hracím polem je 

globalizovaná světová ekonomika. Schopnost rychlé trţní adaptability, výzkum, rozvoj a 

převzetí know-how podniky, jsou povaţovány za základ konkurenční schopnosti. 

Konkurenční schopnost bych tedy označil kritériem toho, kdo na trhu přeţije a kdo 

ne. Trh bych tak v určitém slova smyslu šel přirovnat k divoké přírodě a podniky 

k ţivočišným druhům. Konkurenci lze poté vyjádřit jako „zákon dţungle“. Pokud podnik 

není schopen konkurovat ostatním soupeřům, je předurčen k záhubě, stejně jako slabí a 

nemocní jedinci v přírodě s neschopností či nedostatkem sil k boji o ţivot.  

Ke zvýšení konkurenční schopnosti podniku mohou přispět důleţité kroky, kterými 

jsou např.: 

 inovační schopnost podniku - neustálé zdokonalování, 

 vztah k zákazníkům, marketing, 

 pruţnost a adaptabilita podniku, 

 obchodní síť, 

 péče o zaměstnance, motivace, informovanost, 

 reklama, 

 sledování konkurence. 

Nejdůleţitějším úkolem dneška se stalo řízení celého podniku tak, aby bylo 

dosaţeno konkurenční výhody a tato aby byla udrţena.  
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Cílem mé diplomové práce je na základě analýzy trhu vyhodnotit 

konkurenceschopnost firmy ConmetRON, spol. s r.o. a na základě těchto analýz navrhnout 

strategii pro zvýšení jejího trţního podílu. 
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2 Charakteristika vybraného podniku a jeho okolí 

 

2.1 Okolí podniku 

 

Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím, ve kterém působí. 

Vlivy představují síly, které buď částečně jsou či nejsou ovlivnitelné a působí uvnitř či vně 

podniku. Kaţdý z faktorů ovlivňuje jiným způsobem a jinou vahou marketingová 

rozhodnutí. Sílu těchto vlivů není snadné předpovídat a odhadnout. Pro úspěch firmy je 

nezbytné neustále vnější prostředí analyzovat a reagovat na jeho vývoj. Marketingové 

prostředí je tedy místo, kde firma musí začít hledat své příleţitosti a potencionální 

ohroţení. Zahrnuje veškeré účastníky a síly, které působí na schopnost firmy realizovat 

efektivně transakce na cílových trzích. Je moţné ho rozdělit z hlediska ovlivnitelnosti 

podnikem na část mikroprostředí a makroprostředí. Mikroprostředí zahrnuje nejbliţší 

účastníky společnosti, kteří ovlivňují její schopnost obsluhovat své trhy. Patří sem 

společnost, dodavatelé, trţní zprostředkovatelé, zákazníci, konkurenti a veřejnost. 

Makroprostředí můţe podnik jen velmi málo měnit. Skládá se z větších společenských sil, 

které ovlivňují veškeré účastníky v mikroprostředí. Mezi ně patří ekonomické, 

demografické, fyzikální, technologické, politicko-legislativní a sociálně-kulturní (viz obr. 

č. 1). 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 Hlavní účastníci a síly v marketingovém okolí společnosti 

Zdroj: 4 
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2.2 Charakteristika firmy ConmetRON, spol. s r.o. a jeho okolí 

 

Firma ConmetRON, spol. s r.o. se zabývá výrobou kancelářských potřeb, 

průmyslových spojovačů a dalších výrobků z drátu. Podnik je situován v severních 

Čechách, v obci Lipová u Šluknova, okr. Děčín.  

Přestoţe se podnik nachází v oblasti s velmi vysokou nezaměstnaností, tradice 

výroby umoţňuje získat velmi kvalifikované pracovní síly s dlouholetou praxí, a to nejen 

do výrobního procesu, ale i pro technický rozvoj a přípravu výroby. Celkem je zde 

zaměstnáno 40 osob. 

Prvopočátky výroby sponek a dalších kovových výrobků jsou datovány od 2. 

poloviny 19. století. V letech 1948 aţ 1955 pod n. p. Koh-I-Noor Mikulášovice a od roku 

1955 jako jeden z 8 závodů n. p. Mikulášovický kovoprůmysl s ochrannou známkou 

„Mikov“. V roce 1991 byl podnik vyčleněn ze státního podniku Mikov a byl zprivatizován. 

Tak 29. října 1991 vznikla firma ConmetRON, V&CH. Majiteli firmy byly aţ do roku 

2004 dvě fyzické osoby podnikající ve sdruţení, jejichţ vyšší věk byl důvodem prodeje 

podniku. V září 2004 tak vznikla firma ConmetRON, spol. s r.o. (dále jen ConmetRON), 

kdy majiteli byla jedna fyzická a jedna právnická osoba. Současnými majiteli jsou od 

konce roku 2009 dvě fyzické osoby.  

ConmetRON tak stále navazuje na více jak sedmdesátiletou výrobní tradici 

největšího českého výrobce těchto kancelářských potřeb:  

 spojovače do kancelářských a průmyslových sešívačů, 

 dopisové, aktové a vzorové spony, 

 připínáčky niklované a barevné, 

 kobercové a čalounické hřeby, 

 barevné plastové výrobky (mapové a nástěnkové špendlíky), binder klipy, 

klipy s pruţinou,  

 kancelářské sešívače a děrovače, 

 špendlíky, technické připínáčky, 

 magnety. 
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Dále vyrábí široký sortiment průmyslových spojovačů, který plně vyhovuje všem 

na trhu dostupným pneumatickým, elektrickým a ručním sponkovačkám. Ty jsou hojně 

vyuţívány v rozsáhlé oblasti stavebního, nábytkářského, čalounického a dřevařského 

průmyslu. Ve spojení s pneumatickými sponkovačkami, pomáhají sníţit pracnost v 

uvedených oborech. Zvyšují produktivitu práce o 70 aţ 300 %, dle druhu prováděných 

činností.  

Pneumatické i mechanické sponkovačky jsou dodávány s veškerým příslušenstvím. 

Spojovače ve spojení s ručním nářadím, které je dostupné kaţdému, mohou výrazně 

pomoci všude tam, kde je potřeba něco rychle a spolehlivě připevnit. V této oblasti firma 

poskytuje poradenskou činnost, provádí servisní sluţby dodávaného pneumatického nářadí 

a je nápomocna kaţdému zákazníkovi vyřešit jeho poţadavky pro vyuţití této techniky. 

Ve své další výrobní činnosti se firma zabývá výrobou různých produktů 

z ocelových drátů, jako jsou závěsné háčky do lakoven a galvanoven, vánoční háčky a na 

rozměr krácené dráty vyuţívané pro zpracování v dalších odvětvích průmyslu (dráty pro 

zpevňování betonových směsí, drátěná poutka, drátky pro biţuterii). Zpracovává 700 tun 

ocelových pásů a drátů ročně. 

Výrobní program firmy je postupně doplňován o další „blízké“ sortimenty 

(kompletní sortiment nůţek, otvírače dopisů, dopisní a balíkové váhy, řemeslnické noţe, 

kancelářské spony z plastu). 

Firma prostřednictvím tzv. chráněných dílen, zaměstnává zdravotně postiţené 

osoby, nebo osoby se změnou pracovní schopnosti. V rámci této činnosti je zajišťována 

výroba: 

 lepení papírových krabiček, 

 montáţ elektroskříní, 

 výroba prodejních stojanů. 

Výrobky firmy se svou kvalitou úspěšně prosazují nejen na domácím trhu, ale i v 

zemích západní a východní Evropy, Latinské Ameriky, jiţní Afriky a Blízkého východu. 

V současné době tvoří vývoz 40 % z celkového obratu společnosti. 

Podíl exportu do jednotlivých teritorií je následující: 

 východní Evropa – 25 %, 
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 Latinská Amerika – 2 %, 

 jiţní Afrika – 3 %, 

 blízký Východ – 10 %. 

V roce 2004 uvedla firma na trh zcela nové, sjednocené balení pro kompletní 

sortiment kancelářských potřeb, jehoţ moderní design je velice praktický a vkusný.  Tvoří 

ho modro-červená barva s výrazným označením firmy (viz obrázek. č. 2).            

 

 

  

Obr. č. 2 Logo firmy 

Zdroj: firma ConmetRON 

V roce 2005 došlo k zásadní změně v systému prodeje průmyslových spojovačů. 

Firma uzavřela smlouvu s firmou Brinkmann Werkzeug spol. s r.o. o výhradní distribuci na 

území české republiky.  

Celý výrobní podnik se skládá z několika výrobních a skladových budov 

soustředěných v jednom areálu.  

V podniku je uplatňován ve všech oblastech své činnosti certifikovaný systém 

řízení jakosti podle EN ISO 9001:2000. 

Trvalé sledování dosahované jakosti a spokojenosti zákazníků je jedním z hlavních 

cílů všech pracovníků firmy.  

Od 1. ledna 2011 se firma ConmetRON stala členem Cechu čalouníků a dekoratérů, 

který sdruţuje výrobce čalouněného nábytku i jiných čalouněných výrobků a dekorací, 

dodavatele, prodejce, autorizované osoby a odborné školy všech stupňů (viz příloha č. 1). 

 

2.3 Organizační struktura firmy 

 

 K efektivnímu řízení je nutné vytvářet organizační strukturu podniku. Společnost 

ConmetRON je v současné době organizována na principech strmé funkční struktury, tedy 

seskupení pracovníků do útvarů podle podobnosti úkolů, zkušeností, kvalifikace a aktivit. 
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V čele kaţdého útvaru stojí odborný ředitel, který má k dispozici tým specialistů pro 

jednotlivé sloţky (viz obrázek č. 3). Hierarchické uspořádání podniku jako celku je 

organizováno ve čtyřech úrovních – ředitel podniku, odborný ředitel, vedoucí týmů a 

jednotliví pracovníci.  

Kaţdá sloţka útvaru má jasně stanovené jediné odpovědné vedoucí týmů (viz 

obrázek č. 3). Jsou zde jednoznačné vazby mezi podřízenými a nadřízenými a kaţdý 

odborný ředitel je vybaven pravomocemi umoţňujícími komplexní řízení jednotky včetně 

udrţování a plánování finančního rozpočtu pro svěřený útvar. Celkový rozpočet a 

plánování činnosti celého útvaru je v kompetenci ředitele podniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3 Organizační schéma firmy ConmetRON 

Zdroj: firma ConmetRON
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3 Analýza okolí 

 

3.1 Metodika 

 

Pro zjištění konkurenceschopnosti firmy, stanovení faktorů ovlivňující chod 

společnosti a jejího postavení na trhu je celá řada metod. Ve své práci se nejprve zaměřím 

na analýzu okolí firmy. V rámci této analýzy, tedy makrookolí podniku, se budu zabývat 

faktory PEST analýzy, kterou zjistím jak na firmu ConmetRON tyto faktory působí a jak 

se jim přizpůsobuje. Pro analýzu mikrookolí pouţiji Porterův model konkurenčních sil, kde 

vyhodnotím hrozbu vstupů nových firem do odvětví, konkurenceschopnost firmy 

ConmetRON, analýzu zákazníků a vyhodnotím dodavatelko-odběratelské vztahy. Pro 

vnitřní prostředí strategické analýzy mají největší vliv finanční a rozpočtové faktory. Ve 

své práci vyhodnotím poměrové ukazatele – rentabilita a likvidita u společnosti 

ConmetRON a u jejího největšího konkurenta společnosti Hodan, s r.o. Libchyně. Vše poté 

vyplyne v analýzu SWOT. 

 

3.2 PEST analýza 

 

Tato analýza je jednoduchým a přesto efektivním nástrojem k ohodnocení vlivu 

faktorů globálního prostředí na podnik. Smyslem je formulovat odpovědi na tři následující 

otázky: 

 

1. Které z vnějších faktorů mají vliv na podnik? 

2. Jaké jsou možné účinky těchto faktorů? 

3. Které z nich jsou v blízké budoucnosti nejdůležitější? 

 

v následujících segmentech vnějšího prostředí: 
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 Politický – zahrnuje faktory, které souvisejí s distribucí moci mezi lidmi, včetně 

jednání místních i zahraničních vlád, např. stabilita vlády, regulace zahraničního 

obchodu, daňová politika, monopolní legislativa, ochrana ţivotního prostředí. 

 Ekonomický – zahrnuje faktory, které souvisí s toky peněz, zboţí, sluţeb, 

informací a energie, např. trend vývoje domácího hrubého produktu, ţivotní cyklus 

podniku, nabídka peněz, úroková míra, inflace, nezaměstnanost, 

 Společenský – zahrnují faktory související se způsobem ţivota lidí včetně 

ţivotních hodnot, např. demografie, distribuce příjmů, mobilita obyvatelstva, 

ţivotní styl, úroveň vzdělání, přístupy k práci a volného času, 

 Technologický – zahrnuje faktory, související s vývojem výrobních prostředků, 

materiálů, procesů a know- how, např. vládní výdaje na vědu a výzkum, nové 

objevy, vynálezy a patenty, transfer technologií, míra zastarávání výrobních 

prostředků. 2 

 

3.2.1 Politické faktory  

 

Česká republika je demokratická parlamentní republika. Je tvořena třemi 

základními sloţkami moci - moc zákonodárná, výkonná a soudní. Politické prostředí 

vytváří především vláda, která vymezuje pravidla hry (pravidla hospodářské soutěţe, 

mezinárodní spolupráce a zahraničního obchodu, ochrany trhu a spotřebitelů aj.), navrhuje 

zákony a vynucuje jejich dodrţování. Na základě volebních výsledků 2010 se vytvořila 

stabilní pravicová koaliční vláda Občanské demokratické strany (ODS), TOP 09 a Věcí 

veřejných (VV), která o ekonomickou situaci země neustále svádí hlavní boj s levicí, 

kterou zastupuje Česká strana sociálně demokratická (ČSSD).  

Ve vztahu k EU a zahraniční politice je situace příznivá. V rámci jednotného 

vnitřního trhu Evropského společenství se můţe zboţí pohybovat zcela volně. Tím 

usnadňuje firmám přechod z domácího trhu na zahraniční.  

Česká republika je členem důleţitých integračních společenství, jako je např. 

Organizace spojených národů (OSN), Světová obchodní organizace (WTO), Organizace 

http://tema.novinky.cz/top-09
http://tema.novinky.cz/vv
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pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Světová banka (WB) či v neposlední řadě 

Evropská unie (EU).  

Vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004 a s tím související účast na 

zahraničním trhu má vliv na chod společnosti ConmetRON v organizační sféře. Pro podnik 

to znamená dodrţovat nové zákony či vyhlášky. Přínosem je však zrušení překáţek 

mezinárodního obchodu. Obecně lze říci, ţe vztah firmy ConmetRON se zahraničím je 

kladný. Otevřenost firmy vůči zahraničí naznačuje také to, ţe 40 % vyráběné produkce 

směřuje za hranice České republiky.  

Firma ConmetRON je měsíčním plátcem DPH.  

 

3.2.2 Ekonomické faktory  

 

Nejvlivnějším faktorem posledních let byla bezpochyby světová hospodářská krize. 

Vznik začal hypoteční krizí v USA a pokračoval přes finanční krizi aţ ke krizi 

hospodářské. Česká ekonomika zaznamenala její vliv především v letech 2008 a 2009. To 

se projevilo především na nezaměstnanosti, která se zvýšila. Lidé začali více šetřit a své 

výdaje si museli dopředu promyslet. 

Firma ConmetRON ve 4. čtvrtletí 2008 pociťovala pouze mírný pokles trţní 

poptávky v porovnání s aktivní poptávkou v 1. čtvrtletí tohoto roku. Pokles dále 

pokračoval během prvního pololetí roku 2009. Zotavením světové ekonomiky a oţivením 

průmyslu i exportu v průběhu roku 2009 došlo u firmy ConmetRON ke zlepšení situace v 

oblasti odbytu. Tento růst by měl v budoucnu pokračovat z důvodu zajištění nových 

zákazníků během uvedené krize. Vývoj tohoto období na ConmetRON neměl tak výrazný 

dopad. Bylo však nutné provést opatření ve výrobě. Výrobní kapacita byla vyuţita pouze 

na devadesát procent. Propouštění zaměstnanců se firma ConmetRON vyhnula. Firma se 

zabývá výrobou ryze spotřebních výrobků, které nepodléhají módním trendům. Aţ na malé 

vyjímky (vánoční háčky), se jedná o nesezónní zboţí. 

Během roku 2010 stoupl v ČR HDP reálně o 2,2 % ve srovnání s krizovým rokem 

2009, kdy se ekonomika propadla meziročně o 4 %.  Významně stoupla tvorba kapitálu. 

Nikoli však vlivem investic, které se meziročně sníţily, ale novým růstem zásob po 
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vyprazdňování skladů patrném v předchozím krizovém období. Rychlý růst dovozu i 

vývozu zboţí a sluţeb se po předloňském desetinovém propadu přiblíţil tempům z doby 

konjunktury české ekonomiky. 

Deficit rozpočtu ČR se sníţil proti 192 mld. korun v krizovém roce 2009 na 156 

mld. korun, po vývoji ve 4. čtvrtletí 2010, kdy škrty sníţily celkové výdaje o 56 mld. 

korun. 

Průměrná meziroční míra inflace České republiky 2010 oproti roku 2009 stoupla 

z 1,0 % na 1,5 %.  

 

3.2.3 Společenské faktory 

 

Populace v České republice nemá z ekonomického hlediska příliš příznivou 

strukturu. Projevuje se proces stárnutí obyvatelstva. Počet obyvatel starších 60 let je větší 

neţ počet obyvatel mladších 20 let. V roce 2009 byla zveřejněna Projekce obyvatelstva 

České republiky do roku 2065, ze které vyplývá, ţe podíl obyvatel starších 65 let jiţ 

v daném roce zaujímal téměř jednu šestinu populace. Průměrný věk byl vypočítán na 40,5 

let. Postupným vývojem pravděpodobně dojde k tomu, ţe v roce 2065 podíl obyvatelstva 

ve věku 0 – 14 let ještě mírně poklesne a naopak skupina obyvatel 65+ nabude na objemu a 

to aţ do výše jedné třetiny. Průměrný věk stoupne aţ o 9 let. S rostoucím počtem důchodců 

bude nevyhnutelné provést důchodovou reformu.  

Stárnutí populace a neustále se posunující hranice věku odchodu do důchodu, která 

je nyní 65 let, můţe pro podniky znamenat určitý problém. ConmetRON vykazuje vysoký 

věkový průměr zaměstnanců. Pro starší osoby můţe být jiţ náročné pokračovat ve své 

dosavadní práci, která je fyzicky náročná a ve výrobních halách i ztíţena hlukovými 

podmínkami. Firma se nachází v příhraniční horské oblasti, s velmi vysokou 

nezaměstnaností a malou obydleností. V okolí má dlouholetou tradici výroby, která 

umoţňuje získat velmi kvalifikované pracovní síly a to nejen do výrobního procesu, ale i 

pro technický rozvoj a přípravu výroby.   
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3.2.4 Technologické faktory  

 

Firma během posledních let nezavedla ţádné nové technologie. Na trhu ani není 

ţádný nový výrobní stroj, který by firma mohla pouţít ke  zdokonalení současné 

technologie. Snaţí se však doplnit výrobní program o další blízké sortimenty (kompletní 

sortiment nůţek, otvírače dopisů, dopisní a balíkové váhy, řemeslnické noţe, kancelářské 

spony z plastu). I přesto je firma na vysoké úrovni výroby. 

 

3.3 Porterova strukturální analýza 

 

Porter vychází ze systematického popisu vlivů působících na jednotlivé podniky 

vstupující a realizující své produkty na trhu. V kterémkoli odvětví, ať domácím nebo 

mezinárodním, jsou pravidla konkurence vtělena do pěti dynamických konkurenčních 

faktorů (viz příloha č. 2): 

 vstup nových konkurentů, 

 hrozba nových výrobků nebo sluţeb (nahrazující dosavadní), 

 dohadovací schopnost kupujících, 

 dohadovací schopnost dodavatelů, 

 soupeření mezi existujícími konkurenty. 

Celkový dopad působících sil ovlivňuje vznik specifického druhu konkurence na 

trhu a v konečném efektu stanoví zisky, kterých mohou podniky dosáhnout. 

Kaţdá firma by měla vyhodnotit: 

- jak velký vliv mají tyto síly na její činnost, 

- jak se bránit vůči těmto silám. 2 

 

3.3.1 Hrozba nových vstupů do odvětví 

 

Pro nově vznikající firmy není vstup do tohoto odvětví nějak snadný, jednak 

ohledně vysokých počátečních nákladů na stroje a zařízení a poměrně pomalé návratnosti 
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této investice, tak i pro poměrně těţké získávání zákazníků, kteří uţ většinou své 

dodavatele mají a jen za opravdu výhodných podmínek jsou ochotni je vyměnit. 

Pro firmu můţe být určité ohroţení ve formě přílivu nových zahraničních firem 

podnikající v oblasti kancelářských a průmyslových spojovačů z členských států Evropské 

unie. Myslím si však, ţe firma ConmetRON, má na trhu vybudovanou takovou pozici, 

která ji zajišťuje jistotu a málokterý podnik ji můţe ohrozit natolik, aby ji ztratila. 

Zde uvádím několik významných zahraničních výrobců, kteří by se mohli stát 

potencionálními novými konkurenty firmy ConmetRON: 

 

1) Kancelářské spojovače, dopisové a aktové spony: 

 Novus GmbH & Co.KG – SRN (komandita Novus Česko, k.s.), 

 Louis lutz International GmbH & Co. – SRN (regionální obchodní 

značka „Leitz“ koncernu Essele – Švédsko), 

 Skrebba – Werk GmbH – SRN, 

 Brause – SRN, 

 Isaberg Rapid AB – Švédsko, 

 SAX – Rakousko (ICO Maďarsko), 

 Rexel – Velká Británie (člen holdingu ACCO), 

 Velos Perfores – Velká Británie, 

 BALMA Capoduri & C.S.P.A. – Itálie. 

 

2) Průmyslové spojovače 

 Kilberg – Švédsko, 

 Haubold – SRN, 

 BeA – SRN ( 100%ní vlastník  BeA CS s r.o.), 

 Prebena – Itálie. 
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3.3.2 Soupeření mezi stávajícími firmami 

 

V kaţdém odvětví podnikání existuje určitá rivalita mezi firmami, které vyrábějí 

zboţí či nabízejí sluţby podobné či dokonce stejné. Vytvoří se nám mezi firmami tzv. 

konkurenční prostředí. 

V této části analýzy jsem se snaţil porovnat postavení firmy ConmetRON 

s českými výrobci a zahraničními dovozci na trhu v České republice. 

 

Česká republika 

 

Na českém trhu je firma ConmetRON ve svém oboru jedním z nejznámějších a 

nejzavedenějších výrobců hlavně v oblasti kancelářských spojovačů. Pro srovnání jsem 

uvedl poměrný obrat a cenové rozpětí čtyř dalších výrobců z České republiky, zabývajících 

se produkcí kancelářských a průmyslových spojovačů a porovnal je s firmou ConmetRON. 

 

Tab. č. 1 Výrobci v ČR 

 Druh zboží Poměrný obrat 

(ConmetRON

= 100 %) 

Cenové rozpětí 

(ConmetRON  

= 100 %) 

Hodan, s r.o. 

Libchyně 

Kancelářské spojovače, 

dopisové a aktové spony 

28 – 30 % -10 aţ +8 % 

Novus Česko k.s. 

Raspenava 

Kancelářské spojovače 16 – 18 % +40 aţ +75 % 

Bea CS, s.r.o. 

Praha 9  

Průmyslové spojovače 26 – 30 % +25 aţ +120 % 

ITW Air Hammer 

s r.o. Odolena voda 

Průmyslové spojovače 6 – 8 %  -12 aţ -5 % 

                                 Zdroj: firma ConmetRON 

 

Z tabulky je patrné, ţe firma ConmetRON má opravdu silnou pozici na trhu (viz 

graf č. 5 a 6) a její poměrný obrat je minimálně 3krát větší neţ obrat konkurenčních firem. 

Co se týče ceny, je firma ConmetRON podstatně levnější neţ konkurenti Bea CS, s r.o. a 
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Novus Česko k.s., ostatní firmy mají ceny nepatrně niţší nebo téměř stejné. Největším 

konkurentem je firma Hodan, s r.o. Libchyně. 

Dále jsem uvedl cenové rozpětí čtyř nejvýznamnějších dovozců a porovnal je 

s firmou ConmetRON, spol. s r.o. 

 

Tab. č. 2 Hlavní dovozci 

 Druh zboží Cenové rozpětí 

(ConmetRON = 100 %) 

ICO Trade s.r.o. 

(zastoupení SAX – HU) 

Kancelářské spojovače, 

dopisové a aktové spony 

-8 aţ +22 % 

SaKOTA CZ s.r.o. 

(Import – Čína, Taiwan) 

Kancelářské spojovače, 

dopisové a aktové spony 

-10 aţ -4 % 

PREBENA s.r.l. – Itálie 

(sklad – Brno) 

Průmyslové spojovače 0 aţ +24 % 

DUOFAST – USA 

(Zastoupení v ČR) 

Průmyslové spojovače +10 aţ +35 % 

Zdroj: firma ConmetRON 

 

Ceny dovozců na Český trh jsou ve většině případech vyšší. Potenciální hrozbu by 

pro ConmetRON, mohla představovat firma SaKOTA CZ s r.o., která importuje zboţí 

z Číny a Taiwanu. 

Uvedená cenová porovnání vycházejí z oficiálních cen určených pro velkoobchody 

a jsou velice podstatná. Výrobci si ponechávají určité rezervy pro smluvní ceny. V případě 

firmy ConmetRON se jedná o cca. 5 % pro prodej kancelářského zboţí. 

Významným prvkem ve srovnání s konkurenty – výrobci i importéry je šíře 

výrobního programu, který je v jednotlivých sortimentech 3 – 4krát rozsáhlejší vzhledem 

k pouţívaným materiálům (lesklý, pozinkovaný nebo barevný drát) a variabilnímu balení 

(skládačky, blistry s eurozávěsem, dózy). 

S ohledem na tuto skutečnost představuje kancelářský program v současné době 

přibliţně 200 poloţek zboţí, průmyslových spojovačů se vyrábí přibliţně 800 druhů. 
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3.3.3 Kupující, zákazníci 

 

Rozhodující odběratelské skupiny na tuzemském a zahraničním trhu jsou pro: 

1) Kancelářské spojovače, dopisové a aktové spony, připínáčky: 

 velkoobchody s kancelářským vybavením, kancelářskými a školními 

potřebami, papírenskými produkty, 

 státní instituce, 

 výrobci a dovozci kancelářských potřeb, především sešívačů a 

příbuzného sortimentu (vytahovačů spon, děrovačů, pořadačů apod.) pro 

doplnění a rozšíření vlastního programu, 

 konkurenční výrobci zejména v České republice, kteří nejsou schopni 

z důvodu vlastní malé výrobní kapacity pokrýt své poptávky. 

 

2) Průmyslové spojovače, čalounické a kobercové hřeby: 

 výrobci zpracovávající dřevo – především nábytkářské společnosti, stavební 

firmy, producenti dřevěných palet, beden a podobných výrobků, 

 velkoobchody se spojovacím materiálem, přístroji a nástroji pro opracování 

dřeva a ţelezářským zboţím. 

 

3.3.4 Dodavatelé 

 

Vstupní suroviny - rozhodující dodavatelé 

1) Dráty: Conflandey - Francie, Lotters - SRN, Beckaert - Belgie, ŢDB - ČR,         

     Vaspo - ČR, Eurofil – Slovensko. 

2) Lepidla: Lackfabrik Dr. Schmid- SRN. 

3) Skládačky: Pharming- ČR, Grafobal- ČR. 
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3.3.5 Nákupní podmínky 

 

Nákup rozhodujících vstupních surovin a polotovarů není dosud realizován na 

základě výběrových řízení pro zajištění nejoptimálnějšího poměru cena – kvalita. 

Standardně jsou na nákupy vstupních materiálů poskytovány dodavatelské úvěry 

s lhůtou splatnosti zpravidla 30 dnů. 

Stávající čtvrtletní systém plánování výroby, z něhoţ se rovněţ odvíjejí nákupy 

vstupních surovin a polotovarů, neumoţňuje pruţně reagovat na okamţité potřeby trhu, 

čímţ vzniká prostor pro konkurenci k umístění svých produktů. 

 

3.4 Analýza poměrových ukazatelů – rentabilita, likvidita 

 

Kaţdá firma, která působí na trhu, by měla neustále analyzovat svou činnost a 

výsledky, kterých dosáhla. Především proto, ţe veškeré rozhodování v podniku je třeba 

přizpůsobit změnám, aby podnik neztratil na trhu své postavení, nebo aby si toto postavení 

mohl zlepšit a mohl být dále konkurenceschopný. Znamená to především přiměřeně měnit 

objem výroby, výrobní sortiment, strukturu financování nebo počet zaměstnanců v 

závislosti na změnách trţního prostředí. 

„Ţivot“ firmy jako takový lze zachytit pomocí základních finančních výkazů, 

kterými jsou: 

 výkaz zisků a ztrát, 

 rozvaha, 

 cash flow. 

Výkaz zisků a ztrát vyjadřuje výkonnost (ziskovost) firmy a je jedním 

z nejdůleţitějších finančních výkazů společnosti. Jako takový vykazuje výnosy (výstupy) a 

náklady (vstupy) společnosti za určité časové období a bezprostředně musí být spojený 

s příjmem nebo výdajem peněz. 
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Rozvaha je finanční pohled v určitém konkrétním čase na celý majetek firmy – 

aktiva firmy tj. vše co firma vlastní a na všechny zdroje – pasiva firmy, kterými byla tato 

aktiva financována. 

Cash flow je z hlediska finanční analýzy důleţitý jako zpětný pohled, který je 

obrazem schopnosti firmy řídit své finanční prostředky tak, aby vţdy měla dostatek 

hotovosti. 

Finanční analýza obsahuje mnoho metod, které různým způsobem analyzují situaci 

v podniku. Z hlediska záměru ji lze členit na souhrnnou analýzu finančního postavení 

podniku a na dílčí analýzy.  

Finanční analýzu lze charakterizovat z různých hledisek. Například aspekt časový, 

kterým hodnotíme analýzu na statickou a dynamickou. Při statické se berou v úvahu 

výkazy sestavené k určitému datu. Naopak dynamická analýza pracuje s údaji za více po 

sobě jdoucích období. 7 

V mé práci bude provedena analýza vybraných poměrových ukazatelů podniku a to 

na základě účetních dokumentů – Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha. Budu se zabývat 

poměrovými ukazateli týkajících se míry výnosnosti kapitálu a likvidity podniku.  

Poměrové ukazatele jsou vyjádřeny formou číselného vztahu, do kterého jsou uváděny 

účetní informace. Výběr ukazatelů je podřízen hlavně tomu, aby byl rozhodující ke 

zkoumanému problému či prováděnému rozhodnutí. Dále bude provedena analýza 

poměrových ukazatelů největšího konkurenta a to firmy Hodan, s r.o. Libchyně (dále jen 

Hodan) a porovnání s firmou ConmetRON. 

Potřebné data jsou zobrazeny v níţe uvedených tabulkách č. 3 a 5. Vypočtené 

hodnoty jsou v tabulkách č. 4 a 6. Grafické znázornění je uvedeno v grafu č. 1, 2, 3 a 4. U 

firmy ConmetRON byla k dispozici data z let 2007 aţ 2009. U firmy Hodan pouze data 

z let 2007 a 2008. Hodnoceny tedy budou pouze data z roku 2007 a 2008. Hodnoty jsou 

uvedeny v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak. 

 

3.4.1 Analýza rentability 

 

Nebo také výnosnost vlastního kapitálu (ROE) je jedním z nejpopulárnějších 
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ukazatelů finanční výkonnosti firmy. Vyjadřuje efektivnost. Je to zisk v procentech, 

kterého vlastníci dosahují svými investicemi do firmy. 

    
          

               
                                                                       

Z pohledu výkazu zisků a ztrát vyjadřuje výkonnost firmy rentabilita trţeb (ROS). 

    
          

     
                                                                                 

Pro měření zisku vzhledem k celkovému kapitálu se pouţívá ROA. 

    
          

              
                                                                       

Pro měření rentability dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE), pouţijeme 

tento vzorec: 7 

     
                          

                                  
                       

Tab. č. 3  Hodnoty pro výpočet ukazatelů ROE, ROS, ROA a ROCE 

Položka / Rok 
ConmetRON Hodan 

2007 2008 2007 2008 

Čistý zisk 122 315 327 279 

Zisk před úroky a zdaněním 262 395 327 279 

Celková aktiva 25 892 26 472 1 182 3 669 

Vlastní kapitál 3 514 3 829 - 181 97 

Dlouhodobé závazky 2 820 2 500 380 0 

Trţby 29 998 29 029 3 384 3 162 

Zdroj: účetní výkazy firmy ConmetRON a Hodan 8, 9 

 

Tab. č. 4 Vypočtené ukazatele rentability v (%) 

Ukazatel / Rok 
ConmetRON Hodan 

2007 2008 2007 2008 

ROE 3,47 8,22 - 1,80 2,87 

ROS 0,40 1,08 9,66 8,82 

ROA 0,47 1,18 27,62 7,60 

ROCE 4,13 6,24 1,64 2,87 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 
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Graf č. 1 Porovnání ukazatelů rentability v (%) ConmetRON 

 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

Graf č. 2 Porovnání ukazatelů rentability v (%) Hodan 

 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

Vyhodnocením výše uvedených ukazatelů bylo zjištěno, ţe rentabilita vloţeného 

kapitálu u firmy ConmetRON dosahuje ve všech ukazatelích kladných hodnot se stoupající 

tendencí. V roce 2008 dosáhla rentabilita vloţeného kapitálu 8,22 %. Na jednu korunu 

vloţeného kapitálu společnosti připadá zisk 0,08 Kč. U firmy Hodan dosahuje ukazatel 

ROE v roce 2007 zápornou hodnotu, která je způsobena záporným hospodářským 
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výsledkem minulého účetního období. V roce 2008 však uţ na jednu korunu vloţeného 

kapitálu společnosti připadá zisk 0,02 Kč. 

U ukazatele rentability trţeb dosáhla výrazně vyšších hodnot firma Hodan. 

Nejvyšších hodnot dosáhla v roce 2007 a to 9,66 %. Následující rok tento ukazatel mírně 

poklesl. Firma ConmetRON dosáhla nejvyšších hodnot v roce 2008 a to 1,08 %. Od 

předchozího roku je to nárůst o 0,68 %. 

Hodnoty ukazatele ROA dosahují u obou firem kladných hodnot. Výrazně vyšších 

hodnot opět dosáhla firma Hodan. V roce 2007 hodnoty 27,62 %, kdy rentabilita celkového 

vloţeného kapitálu dosáhla zisku 0,27 Kč na jednu korunu vloţeného kapitálu společnosti.  

Následující rok však prudce klesla na 7,60 %. Firma ConmetRON dosáhla nejvyšší 

rentability celkového vloţeného kapitálu společnost v roce 2008, a to 1,18 %, tedy zisk 

0,01 Kč na jednu korunu vloţeného kapitálu společnosti.  

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů ROCE je vyšší u firmy ConmetRON. 

Nejvyšší je v roce 2008, kdy jeho hodnota dosáhla 6,24 %. U firmy Hodan tato hodnota 

dosáhla v roce 2008 velikosti 2,87 %. 

Při porovnání hodnot ukazatelů ROA a ROE, je patrné, ţe ve všech sledovaných 

letech byla výtěţnost vlastního kapitálu u firmy ConmetRON vyšší neţ kapitálu celkového, 

to ukazuje, ţe společnost efektivně vyuţívala cizí zdroje. Naopak tomu je u firmy Hodan. 

Celkově lze říci, ţe firma ConmetRON má oproti firmě Hodan ve všech ukazatelích 

stoupající tendenci. 

 

3.4.2 Analýza likvidity 

 

Likvidita společnosti znamená její schopnost včas platit svoje krátkodobé závazky. 

Vyjadřuje dlouhodobější schopnost podniku plnit si platební povinnost. Ukazatele 

vyjadřující likviditu se počítají z poloţek rozvahy, kde jsou aktiva seřazena dle stupně 

likvidity, tj. jak rychle je lze přeměnit na hotové peníze. Proto se pouţívá více ukazatelů 

likvidity: 
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Do finančního majetku (finančních účtů) patří peněţní hotovost, peníze na účtech 

v bankách, ceniny, obchodovatelné cenné papíry… 

                   
                     

                  
                                        

Tato likvidita uvaţuje o tom, ţe na splácení krátkodobých závazků je moţné pouţít i 

finanční prostředky, které budou uhrazeny v krátké době. 

                
             

                  
                                                       

Tento ukazatel porovnává všechny oběţná aktiva (oběţný majetek, tj. aktiva schopná 

přeměny na hotovost v průběhu jednoho roku) se závazky splatnými v průběhu jednoho 

roku. 7 

 

Tab. č. 5 Hodnoty pro výpočet ukazatelů likvidity 

Položka / Rok 

ConmetRON Hodan 

2007 2008 2007 2008 

Krátkodobé závazky 10 600 10 915 1 195 797 

Krátkodobé úvěry 2 028 4 326 478 2 772 

Zásoby 4 601 6 187 511 1 407 

Finanční majetek 467 225 112 487 

Oběţná aktiva 12 877 11 851 996 2515 

Zdroj: účetní výkazy firmy ConmetRON a Hodan 8, 9 

 

Tab. č. 6  Vypočtené ukazatele likvidity 

Ukazatel / Rok 

ConmetRON Hodan 

2007 2008 2007 2008 

Okamţitá likvidita 0,04 0,02 0,06 0,13 

Pohotová likvidita 0,65 0,37 0,28 0,31 

Běţná likvidita 1,01 0,77 0,59 0,70 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 
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Graf č. 3 Vývoj ukazatelů likvidity ConmetRON 

 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

Graf č. 4 Vývoj ukazatelů likvidity Hodan 

 

Zdroj: vlastní výpočty na základě účetních výkazů 

 

Okamţitá likvidita měří aktuální platební schopnost společnosti, do okamţitých 

platebních prostředků zahrnuje pouze peníze v hotovosti, na běţných účtech bank, 

termínované vklady se splatností do 3 měsíců a krátkodobý finanční majetek. Za optimální 

hodnotu je povaţována hodnota 0,2 - 0,6, kterou ani jedna společnost po celou dobu 

hodnocení nevykazovala. Obě společnosti jsou tedy ohroţeny platební neschopností. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2007 2008

Okamžitá likvidita

Pohotová likvidita

Běžná likvidita

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2007 2008

Okamžitá likvidita

Pohotová likvidita

Běžná likvidita



Bc. Slavomír Kubica: Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku 

24 

2011 

Doporučená hodnota ukazatele pohotové likvidity by měla být v rozmezí 1 - 1,5 a 

poměřovat pouze pohotová oběţná aktiva s krátkodobými závazky. V analyzovaných 

letech se tato hodnota pohybuje u uvedených firem pod tímto doporučeným rozmezím. 

Hodnoty mírně kolísají. Nejvyšší hodnota pohotové likvidity je 0,65 v roce 2007 u firmy 

ConmetRON, která má po celou dobu hodnocení vyšší hodnoty neţ firma Hodan. 

Pohotová oběţná aktiva nedokáţou pokrýt krátkodobé závazky společností. Z pohledu 

věřitelů lze hodnotit pohotovou likviditu negativně. 

Běţná likvidita má ve sledovaném období u firmy ConmetRON klesající tendenci. 

Opak je u firmy Hodan. Po celou dobu se však obě firmy pohybují pod doporučeným 

rozmezím 1,5 - 2,5. Společnosti postupně ztrácejí schopnost pokrýt krátkodobé závazky 

oběţnými aktivy. V roce 2008 při dosaţení nejniţší hodnoty běţné likvidity 0,77 byla ve 

společnosti ConmetRON kryta jedna koruna krátkodobých závazků pouze 0,77 Kč 

oběţného majetku. V analyzovaných letech obě společnost ztrácí dobrou platební 

schopnost u věřitelů společností.  

Porovnáním běţné a pohotové likvidity bylo zjištěno, ţe hodnoty pohotové 

likvidity u obou firem jsou niţší. Z toho plyne, ţe firmy mají nadměrnou hodnotu zásob. 
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4 Vyhodnocení míry konkurenceschopnosti vybraného 

podniku 

 

4.1 Analýza SWOT 

 

SWOT analýza je základní metodou pro posouzení silných a slabých stránek 

podniku a příleţitostí a ohroţení, která jsou závislá na vlivu vnějšího prostředí podniku. 

Termín SWOT je odvozen ze začátečních písmen anglických slov Strengths (síly), 

Weaknesses (slabosti), Opportunities (příleţitosti), Threats (hrozby). První slovo vyjadřuje 

silné stránky, druhé označuje slabé stránky, třetí znamená příleţitosti a čtvrté je výrazem 

pro ohroţení. 

SWOT analýza je otevřeným ohodnocením podniku a je velmi uţitečným, 

pohotovým a snadno pouţitelným nástrojem k popisu jeho celkové situace. Účelem této 

analýzy není určit jakýkoliv druh silných nebo slabých stránek, příleţitostí a ohroţení, ale 

zaměřit se na vyzdviţení těch, které mají strategický význam. To znamená, ţe je nutné 

vymezit faktory ovlivňující funkci podniku a dále také určit významnost jednotlivých 

faktorů a ohodnotit jejich dopad na výběr strategie. 

Některé příklady silných a slabých stránek, příleţitostí a ohroţení. 

Silné stránky: 

• adekvátní finanční zdroje, 

• dobrá pověst u odběratelů, 

• uznávaná vůdčí pozice na trhu, 

• úspory z rozsahu, 

• nákladová výhoda, 

• lepší reklamní kampaň, 

• schopní řídící pracovníci podniku. 

Slabé stránky: 

• nejasný strategický záměr, 

• nevyuţité kapacity, 



Bc. Slavomír Kubica: Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku 

26 

2011 

• nedostatek manaţerských dovedností a talentu, 

• slabá pozice na trhu, 

• nedokonalá distribuční síť, 

• vysoké náklady ve srovnání s konkurenty. 

Příležitosti 

• vstoupit na nové trhy nebo trţní segmenty, 

• rozšířit nabídku výrobků a uspokojit tak další potřeby zákazníků, 

• diversifikace, 

• vertikální integrace, 

• překonávání obchodních bariér na atraktivních cizích trzích, 

• rychlejší růst trhu. 

Ohrožení 

• konkurence ze strany cizích výrobců s niţšími náklady, 

• rostoucí prodeje substitučních výrobků, 

• pomalý růst trhu, 

• rostoucí síla odběratelů nebo dodavatelů, 

• měnící se potřeby a vkus zákazníků, 

• nepříznivé demografické změny. 

Výsledkem SWOT analýzy je vymezení pozice podniku pomocí tzv. SWOT matice. 2 

                                               Slabé stránky (W)        Silné stránky (S) 

 

 

              Příležitosti (O) 

 

 

 

 

              Ohrožení (T) 

 

 

                       Obr. č. 4 SWOT matice 

Zdroj: 2 

 

WO                               SO 

    strategie                       strategie 

  „Hledání“                  „Vyuţití“ 

 

WT                                ST 

  strategie                        strategie 

      „Vyhýbání“                 „Konfrontace“ 
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Na základě zhodnocení faktorů ovlivňujících podnik můţeme určit následující čtyři 

strategie. 

1) SO strategie - jsou to strategie vyuţívajících silných stránek podniku ke 

zhodnocení příleţitostí objevujících se ve vnějším prostředí. Jedná se o ideální stav, 

který je v reálu prakticky nedosaţitelný. 

2) WO strategie - tyto strategie jsou zaměřeny na odstranění slabých stránek 

vyuţitím příleţitostí, které podnik má. Příkladem můţe být např. joint venture, 

akvizice, nábor kvalifikovaných sil. 

3) ST strategie - podnik jich vyuţije tehdy, jestliţe je dost silný na přímou 

konfrontaci s ohroţením. 

4) WT strategie - patří mezi obrané strategie zaměřené na odstranění slabých stránek 

a na vyhnutí se nebezpečí z venčí. Podnik bojuje o přeţití. Strategiemi jsou fúze, 

omezení výdajů, vyhlášení bankrotu anebo likvidace. 2 

 

4.2 SWOT analýza firmy ConmetRON 

 

4.2.1 S – W analýza silných a slabých stránek podniku 

 

Je analýzou vnitřního prostředí podniku. Můţe nám pomoci při rozhodování o tom, 

jakou strategii vůči konkurentům můţeme přijmout a jaká konkrétní opatření bychom měli 

přijmout k odstranění svých největších slabin. 

 

4.2.1.1 S – silné stránky  

 

Jsou pozitivní vnitřní podmínky, které umoţňují organizaci získat převahu nad 

konkurenty. 

Mezi silné stránky firmy ConmetRON bych zařadil následující: 

 dlouholetá tradice firmy (znalost značky), 
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 image firmy, 

 vysoká kvalita produkce a neustálé rozšiřování sortimentu, 

 výhradní zastoupení fy. Brinkmann Werkzeug spol. s r.o. v prodeji 

průmyslových spojovačů v ČR, 

 certifikace společnosti dle ČSN EN ISO 9001:2000, 

 dobré strojní výrobní zázemí a moţnost rozšiřování výrobků a sortimentu, 

 zavedení sjednoceného balení pro kompletní sortiment výrobků – vlastní 

moderní design, 

 dostatek kvalifikovaných pracovníků, 

 široký sortiment výrobků, 

 kvalitní poradenská činnost a servisní sluţby, 

 výrobky nepodléhají módním trendům, 

 nesezónnost výrobků, 

 neomezené kapacitní moţnosti (skladové i výrobní). 

Za nejdůleţitější silné stránky podniku povaţuji jeho dlouholetou tradici a kvalitu 

výrobků. Dlouholeté zkušenosti v podnikání s kancelářskými a průmyslovými spojovači 

pomohly firmě k vybudování stabilní pozice na trhu. 

 

4.2.1.2 W – slabé stránky 

 

Slabé stránky jsou negativní vnitřní podmínky, které mohou vést k niţší 

organizační výkonnosti. 

Slabé stránky firmy ConmetRON jsou následující: 

 vysoké vstupní náklady vlivem růstu cen surovin, 

 nákup rozhodujících vstupních surovin a polotovarů není realizován na 

základě výběrového řízení pro zajištění nejoptimálnějšího poměru cena – 

kvalita, 

 čtvrtletní systém plánování výroby, z něhoţ se rovněţ odvíjejí nákupy 

vstupních surovin a polotovarů, neumoţňuje pruţně reagovat na okamţité 

potřeby trhu, čímţ vzniká prostor pro konkurenci k umístění svých produktů, 
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 nedostatečná propagace společnosti na zahraničních veletrzích, 

 nedostatečná jazyková propagace společnosti prostřednictvím katalogů i 

webových stránek, 

 nedostatek pracovníků s jazykovými znalostmi, 

 logistické umístění firmy (poloha firmy – šluknovský výběţek), 

 zastaralé řídící systémy (výpočetní technika, telekomunikace), 

 malá rentabilita, 

 nízká likvidita. 

 

4.2.2 O – T analýza příležitostí a ohrožení 

 

Je analýzou vnitřního prostředí podniku. Na základě analýzy vnitřních podmínek 

lze identifikovat faktory, které mohou být významné pro budoucí úspěchy či nezdary. 

Firma si takto zjistí svou vlastní pozici na daném trhu a získá potřebné informace ke 

zlepšení své činnosti, změně orientace, strategie, zaměření apod. 

 

4.2.2.1 O – příležitosti 

 

Jsou současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které jsou příznivé současným 

nebo potencionálním výstupům organizace. 

Jako příleţitosti firmy ConmetRON, bych zařadil následující: 

 moţnost rozšíření své působnosti na zahraničním trhu, 

 rozšíření své výroby o ruční ořezávátka ze zinkové slitiny – jedná se o 

výrobek ţádaný a nenáročný na počáteční investici pro zahájení výroby, 

 zajištění prodeje i přes menší velkoobchodní prodejce, kteří ve většině 

případů působí ve svém regionu jako jediní, 

 distribuce většího mnoţství průmyslových spojovačů na český trh, 

 získání nových zákazníků. 
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4.2.2.2 T – hrozby 

 

Jsou současné nebo budoucí podmínky v prostředí organizace, které jsou nepříznivé 

současným či budoucím výstupům organizace. 

Mezi potencionální hrozby pro firmu ConmetRON bych zařadil: 

 moţnost vstupu levnějších zahraničních výrobců a importérů na český trh, 

zejména z Číny a Taiwanu, 

 nemoţnost pruţného reagování na okamţité potřeby trhu v důsledku 

čtvrtletního systému plánování výroby, tím vzniká prostor pro konkurenci 

k umístění svých produktů, 

 ztráta významných odběratelů a zákazníků v důsledku zanedbané prezentace 

výrobků firmy, 

 vysoká nákladová náročnost na pořízení zcela nových strojů a zařízení, 

 nepříznivý vývoj domácí měny vůči zahraničním měnám. 

 

4.3 Shrnutí 

 

Firma ConmetRON se zabývá výrobou kancelářských potřeb, průmyslových 

spojovačů a dalších výrobků z drátu. 

PEST analýzou bylo zjištěno, ţe politické prostředí v ČR je stabilní. Ekonomiku 

oslabila hospodářská krize, která firmu ConmetRON postihla aţ začátkem roku 2009. Ze 

společenského hlediska firmu ovlivňuje to, ţe se nachází v příhraniční horské oblasti, 

s velmi vysokou nezaměstnaností a malou obydleností. V okolí má však dlouholetou 

tradici výroby. Technologie výroby nebo strojů nebyla změněna. 

Porterovou analýzou jsem zjistil, ţe firma má na trhu silnou pozici. Ve svém oboru 

je jedním z nejznámějších a nejzavedenějších výrobců v ČR. Její obrat je minimálně 3krát 

větší neţ obrat konkurenčních firem, viz níţe uvedené grafy č. 5. a 6. Významným prvkem 

ve srovnání s konkurenty – výrobci i konkurenty je šíře výrobního programu, který je 
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v jednotlivých sortimentech 3 – 4krát rozsáhlejší vzhledem k pouţívaným materiálům. 

Také ceny výrobců jsou podstatně niţší neţ ceny u větších konkurentů.  

Na základě poměrových ukazatelů, rentabilita a likvidita, bylo zjištěno, ţe firma má 

minimální výnosnost a nízkou likviditu, kdy společnost je ohroţena platební neschopností. 

Porovnáním běţné a pohotové likvidity bylo zjištěno, ţe hodnota pohotové likvidity je 

výrazně niţší. Firma tak má nadměrnou hodnotu zásob. 

Mezi nejdůleţitější silné stránky patří, podle provedené SWOT analýzy, dlouholetá 

tradice firmy a kvalita výrobků, které ji pomohly vybudovat stabilní pozici na trhu. 

Nejvýznamnějšími slabými stránkami je čtvrtletní systém plánování výroby a nákup 

vstupních surovin a materiálů bez výběrového řízení, malá rentabilita a nízká likvidita 

firmy. Dále jsem na základě SWOT analýzy identifikoval moţné příleţitosti podniku a 

potencionální hrozby. Hlavními příleţitostmi jsou moţnosti rozšíření své výroby na 

zahraniční trhy a zajištění prodeje i přes menší velkoobchodní prodejce. Hrozby, které by 

mohly negativně působit na podnik je moţnost vstupu levnější zahraniční konkurence 

hlavně z Číny a Taiwanu a nemoţnost pruţného reagování na okamţité potřeby trhu právě 

v důsledku čtvrtletního plánování výroby.  

V následující kapitole jsem navrhl strategii pro zvýšení trţního podílu jak na 

zahraničním trhu, tak i na trhu ČR. 

    Graf č. 5 Poměrový obrat kancelářské spojovače       Graf č. 6 Poměrový obrat průmyslové spojovače 

  

Zdroj: firma ConmetRON
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5 Návrh strategie pro zvýšení tržního podílu sledovaného 

podniku 

 

5.1 Pronikání na trhu České a Slovenské republiky 

 

Strategie pronikání trhu je charakteristická tím, ţe se organizace zaměřuje na 

zdokonalování své pozice u stávajících výrobků a stávajících zákazníků. Je zaměřena na 

efektivnější provádění stávajících podnikatelských aktivit organizace. 

Navrhuji tedy nejbližší období rozdělit do dvou etap: 

1. etapa – zaměřit se především na marketingovou podporu prodeje: 

 Zajištění trvalého pravidelného kontaktu s odběrateli prostřednictvím sítě 

vlastních obchodních zástupců – zpočátku 3 aţ 4 obchodní zástupci, kteří by 

působili v jednotlivých regionech, sledovali by zásoby velkoobchodů a 

zajišťovali okamţité doplnění jednotlivých poloţek – „full service“. Rovněţ 

by prováděli důsledný primární průzkum trhu v sortimentu průmyslových 

spojovačů pro nábytkáře a další výrobce. 

 Vyhledávání nekonkurenčních výrobců a distributorů příbuzných produktů 

(sešívačů a dalších kancelářských potřeb, papírenských produktů, 

pneumatických pistolí, nábytkového kování apod.) za účelem spolupráce při 

prodeji významným odběratelům v tuzemsku i v zahraničí. 

 Nakontaktování zahraničních řetězců působících na území ČR a zahájení 

jednání o pro přípravu všeobecných smluv o přímé spolupráci se zajištěným 

„full servisem“. 

2. etapa - orientace především na Slovenský trh: 

 Postupné rozšíření činnosti obchodních zástupců na území Slovenska 

(export na Slovensko v současné době činí 14 % celkové produkce). 

 Prodejcům zavedeným na slovenském trhu udělení certifikátů 

autorizovaných dovozců a distributorů výrobků ConmetRON pro tento trh. 
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 Vyuţití smluvně podchycených řetězců v ČR pro dodávky do jejich 

marketů na Slovensku.   

 Rozvoj na Slovenském trhu. Zaměřit se na nové potencionální odběratele na 

Slovensku, coţ jsou smluvně dosud nezajištěné velkoobchody se širokou 

působností. Nabídnout jim trvalou spolupráci. Jedná se o:  

 Papier Centrum a Sepacom – Bratislava,  

 KORO – Ruţomberok,  

 Grafit – Bánská bystrica,  

 Hardcopy Centrum – Nitra,  

 Rodopa – Papier – Prievidza.  

Pro maximální podchycení trhů je třeba zajistit prodej i přes "menší" 

velkoobchodní prodejce (skupina "nových odběratelů"), kteří se sice svými skladovými 

moţnostmi, prodeji apod. nemohou s "velkými" rovnat, nicméně ve většině případů působí 

ve svém regionu jako jediní. 

 

5.2 Rozvoj na nové zahraniční trhy – Německo, Polsko 

 

Tato strategie je zaměřena na vyhledávání nových zákazníků pro stávající produkty 

organizace.  

Vzhledem k umístění firmy ConmetRON, ve šluknovském výběţku, by měl být 

vstup na trh s Německem a Polskem hlavním cílem exportních aktivit pro zajištění 

rozhodujícího nárůstu prodeje. Taktéţ i proto, ţe zboţí se v rámci jednotného vnitřního 

trhu ES můţe pohybovat zcela volně. 

Firma přesto doposud prodej svých výrobků na trh s Německem a Polskem 

nerealizovala. V oblasti Německa navrhuji oslovit s nabídkou spolupráce velkoobchody – 

členy GVS (Svaz velkoobchodů s kancelářskými potřebami a papírenským zboţí) a 

významné importéry: 

 Esselte Leitz GmbH & Co. KG, Stuttgart,  

 OTTO Office GmbH & Co. KG, Hamburg, 

 Büroprofi Potsdam GmbH, Potsdam. 
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V oblasti Polska navrhuji oslovit významné velkoobchody - importéry s celostátní 

působností: 

 Ames a Trapez - Warszawa,  

 Ekspres - Czestochowa,  

 Kalembice - Cieszyn, 

 Kama – Krakow. 

Dále navrhuji zúčastnit se zahraničních výstav a veletrhů. V Německu 

nejvýznamnějšího mezinárodního veletrhu papírenských a kancelářských a psacích potřeb 

„Paperworld 2012“ ve Frankfurt nad Mohanem.  Je však nutné zajistit propagační 

materiály ve třech světových jazycích (anglickém, německém, polském). 

Díky této realizaci lze očekávat postupný nárůst současného 40 % exportu 

společnosti z ročního obratu firmy. 

 

5.3 Nový software, hardware 

 

Pro řízení firmy je v současné době pouţíván velmi zastaralý program (z roku 

1990), který vychází z MS-DOS aplikací. Program není schopen plnit poţadavky na 

ekonomické výstupy, neodpovídá současným legislativním poţadavkům, není schopen 

komunikovat s ţádnými jinými aplikacemi. Jsou problémy s bankovním stykem, 

bezpečností dat. Není zajištěno kvalitní omezení přístupových práv jednotlivých 

zaměstnanců. Jakékoliv jednoduché úpravy výstupních sestav jsou neřešitelné. Systém je 

pomalý. Hardwarové vybavení je velmi zastaralé, bez moţnosti dálkové správy dat. 

Některé stanice nejsou propojeny do sítě. Chybí kvalitní tiskárny scanary i kopírovací 

zařízení.  

Novým softwarem (pro malé a střední výrobní firmy, které umí skloubit účetní, 

ekonomické, skladové a obchodní software), hardwarem, serverem a rychlým připojením 

k internetu dojde ke zkvalitnění činnosti nákupního, výrobního a obchodního oddělení. K 

podstatně lepší informovanosti příslušných pracovníků výše uvedených oddělení o 

okamţitém stavu zásob materiálu a obchodního zboţí, objemu rozpracované výroby, stavu 

vykrytí objednávek a pohledávkách vůči zákazníkům. Dále dojde ke zlepšení komunikace 
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se zákazníky, urychlení dodávek zboţí, zprůhlednění nákupních činností, odstranění 

administrativních chyb při tvorbě dokladů, zvýšení bezpečnosti dat a datových přenosů, 

zefektivnění činnosti hodnocení zaměstnanců a jednotlivých útvarů, zajištění 

elektronického přenosu dat zákazníkům, zajištění elektronického přenosu dat od 

dodavatelů, manaţerské výstupy, operativní informace o účetních výsledcích, elektronický 

bankovní styk, přesná definice přístupových práv jednotlivých zaměstnanců, elektronická 

archivace dat, napojení na systém elektronického zabezpečení firmy a moţnost propojení s 

kamerovým systémem. 
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6 Závěr 

 

Cílem mé diplomové práce bylo na základě analýzy trhu vyhodnotit 

konkurenceschopnost firmy ConmetRON, spol. s r.o. a na základě těchto analýz navrhnout 

strategii pro zvýšení jejího trţního podílu. 

Firma ConmetRON, spol. s r.o. se zabývá výrobou kancelářských potřeb, 

průmyslových spojovačů a dalších výrobků z drátu. 

Po provedení strategických analýz jsem získal základní přehled o stavu a vývoji 

mikrookolí a makrookolí podniku. Vše jsem doplnil o analýzu poměrových ukazatelů – 

rentabilitu a likviditu podniku. Na základě těchto analýz jsem posoudil moţnou hrozbu 

vstupu nových firem do odvětví, nebezpečnost konkurence v odvětví, dodavatelsko-

odběratelské vztahy, zákazníky, rentabilitu a likviditu firmy ConmetRON, spol. s r.o. 

Rentabilitu a likviditu jsem porovnal s firmou Hodan s r.o. Libchyně (největší konkurent). 

Všechny analýzy jsem následně shrnul a dal do souvislostí ve SWOT analýze, kde jsem se 

snaţil nalézt slabé a silné stránky společnosti, její příleţitosti a hrozby v budoucím období 

a dovršil tak analytickou část této práce.  

Mezi nejdůleţitější silné stránky firmy ConmetRON patří dlouholetá tradice firmy a 

kvalita výrobků, které ji pomohly vybudovat stabilní pozici na trhu, její poměrný obrat je 

minimálně 3krát větší neţ obrat konkurenčních firem. Co se týče ceny, je firma 

ConmetRON podstatně levnější neţ konkurenti Bea CS, s r.o. a Novus Česko k.s. Ostatní 

firmy mají ceny nepatrně niţší nebo téměř stejné. Největším konkurentem je firma Hodan, 

s r.o. Libchyně. Porovnáním cen dovozců na Český trh bylo zjištěno, ţe tyto jsou ve 

většině případech vyšší. Nejvýznamnějšími slabými stránkami je čtvrtletní systém 

plánování výroby a nákup vstupních surovin a materiálů bez výběrového řízení, malá 

rentabilita a nízká likvidita firmy. Hlavními příleţitostmi jsou moţnosti rozšíření své 

výroby na zahraniční trhy a zajištění prodeje i přes menší velkoobchodní prodejce. Hrozby, 

které by mohly negativně působit na podnik je moţnost vstupu levnější zahraniční 

konkurence hlavně z Číny a Taiwanu a nemoţnost pruţného reagování na okamţité 

potřeby trhu právě v důsledku čtvrtletního plánování výroby.  

Významným prvkem ve srovnání s konkurenty – výrobci i importéry je šíře 

výrobního programu firmy ConmetRON, spol. s r.o. Ta je v jednotlivých sortimentech 3 – 
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4krát rozsáhlejší vzhledem k pouţívaným materiálům (lesklý, pozinkovaný nebo barevný 

drát) a variabilnímu balení (skládačky, blistry s eurozávěsem, dózy). 

Jako vhodné strategie budoucího období jsem tedy navrhl následující: 

1) Pronikání na trh České a Slovenské republiky se zaměřením na 

zdokonalování své pozice u stávajících zákazníků. Mělo by to být 

rozděleno do dvou etap. První etapa je zaměřena na marketingovou 

podporu prodeje. Druhá etapa je zaměřena především na orientaci 

Slovenského trhu a jeho dalšího rozvoje dosud nezajištěnými 

velkoobchody.  

2) Rozvoj na nové zahraniční trhy – Německo, Polsko, vzhledem k tomu, 

ţe firma doposud prodej svých výrobků na trh s Německem a Polskem 

nerealizovala. A to i přesto, ţe v současné době tvoří vývoz 40 % 

z celkového obratu společnosti. To vzhledem k umístění firmy 

ConmetRON, ve Šluknovském výběţku a jednotného vnitřního trhu EU, 

kde se zboţí můţe pohybovat zcela volně, by měl být hlavním cílem 

exportních aktivit pro zajištění rozhodujícího nárůstu prodeje.  

3) Zlepšení komunikace nejen v rámci podniku – pořízení nového 

počítačového vybavení, síťového serveru, rychlého připojení k internetu 

a softwaru pro malé a střední výrobní firmy, které umí skloubit účetní 

software, ekonomický software, skladový software a obchodní software 

do komplexního řešení na míru. Současná počítačová síť je zastaralá (z 

roku 1990). 

Předloţená diplomová práce tedy poukazuje na oblasti, ve kterých má společnost v 

současnosti konkurenční výhodu, ale také její slabé stránky. Navrţenou strategií budoucího 

období, dojde k rozšíření působnosti firmy ConmetRON, spol. s r.o. na domácím i 

zahraničním trhu, zefektivnění práce, zlepšení komunikace v rámci firmy i mimo ni a tudíţ 

i ke zvýšení obratu a zisku.  

Cíl práce se tedy podařilo naplnit. Doufám, ţe tato práce bude pro management 

společnosti přínosem. Přeji mu při jeho pouţití mnoho zdaru. 
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