
 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 ABSTRAKT 

Diplomová práce se zaměřuje na analýzu konkurenceschopnosti firmy PZB-LEŇO stabil, 

s.r.o. K analýze konkurenceschopnosti vybrané firmy jsou vyuţity odborné metody a 

techniky, jako jsou analýza SWOT, BCG analýza, analýza vnějšího prostředí, Porterův model 

5-ti konkurenčních sil a Poziční mapa. Dále je v diplomové práci uvedeno dotazníkové šetření 

a rozhovor s jednatelem podniku. 

Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda je zkoumaná firma konkurenceschopná. Tato 

konkurenceschopnost je graficky znázorněna na poziční mapě, která byla sestavena právě na 

základě dotazníkového šetření. Rozhovor s jednatelem podniku slouţil k sestavení analýzy 

SWOT.  

Závěrem práce navrhuji a uvádím opatření, kterými by se měl podnik řídit, aby si udrţel či 

dokonce zvýšil svou pozici na trhu.  

 

ABSTRACT 

Diploma thesis focuses on on the analysis of the competitive ability of the PZB-LEŇO stabil, 

Ltd. I have used to analyze the training methods and techniques such as SWOT analysis, BCG 

analysis, analysis of external environment, Porter´s five forces analysis and positional map. 

Further stated in the diploma thesis questionnaire and interview with company director.  

Main objective was examined whether the competitive firm. This competitiveness is 

graphically illustrated in the position map, which was formed just on the basis of a 

questionnaire survey. Interview with company director was used to compiled the company 

SWOT analysis. 

Finally, I present conclusion and suggest measures which should drive business to maintrain 

or even increase its market position.   
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1. Úvod 

Jiţ řadu let se kaţdý podnik na trhu snaţí získat co největší konkurenční výhodu oproti svým 

rivalům. Konkurenceschopnost je alfou a omegou kaţdé firmy, která chce prosperovat. Za 

poslední desetiletí se nástroje, jak mít náskok před konkurencí značně obměnily. To, co bylo 

pro konkurenční náskok prioritou kdysi, je dnes jiţ samozřejmostí. Jedná se o nízké náklady, 

nízké ceny, odlišné produkty a správnou segmentaci.  

V dnešním podnikatelském světě je nejdůleţitějším a také hlavním pravidlem inovace. 

Nemyslí se tím však jen inovace výrobku, ale i sluţeb s výrobkem spojených, technologií na 

výrobu produktů a v neposlední řadě také zdokonalování manaţerů a technických pracovníků.   

Pro majitele podniku je v nynějším světě, který zmáhá jedna ekonomická krize za druhou, 

důleţité mít správnou strategii inovací, a přijít na trh s inovovaným produktem v tu správnou 

chvíli.  

Nesmírně důleţitá je i spokojenost zákazníků v daném segmentu. Proto je nezbytné před 

samotnou inovací uskutečnit průzkum trhu, aby majitel věděl, zda je vůbec o inovovaný 

produkt zájem.  

Podniky se snaţí vyrábět stále s niţšími a niţšími náklady na výrobky a následně jej prodávat 

za ceny, které jsou mnohdy pod výrobními náklady. Tím se částečně dostanou do 

konkurenční výhody, ale tento stav nelze udrţet dlouhodobě.  

Cílem mé diplomové práce je snaha o analýzu konkurenceschopnosti konkrétní firmy. Firmou 

je  PZB-LEŇO stabil, s.r.o. Jedná se o středně velkou firmu, která jiţ „přeţila“ jednu 

ekonomickou krizi, která donutila její slabší konkurenty k ukončení činnosti. Teď na firmu 

přichází druhá vlna této krize, která, jak se zdá, se bude v následujících letech stále opakovat. 

Firma musí čelit špatným rozhodnutím nejen české vlády, ale i vlád zahraničních zemí. Mým 

úkolem je zjistit jak se tato firma popere nejen se špatnými politickými podmínkami, ale i se 

stále se zdokonalující konkurencí.  

Práce bude rozdělena do několika částí. První část se bude zabývat teoretickými východisky a 

budou v ní popsány základní praktiky, které následně vyuţiji v další části práce – praktické 
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části. V této časti, popíšu stávající stav zkoumaného podniku, stejně jako jeho nabízené 

sluţby.  

Následně za pomocí vybraných metod a technik provedu analýzu konkurenceschopnosti. 

Mezi vybrané metody a techniky zahrnu SWOT analýzu, kde zhodnotím silné a slabé stránky 

podniku, stejně jako jeho příleţitosti a hrozby. Mezi další metody bude patřit BCG analýza, 

kde zhodnotím konkurenceschopnost nabízených sluţeb podniku na základě tempa růstu a 

podílu na trhu. V neposlední řadě bude provedena analýza vnějšího prostředí a Porterova 

analýza 5-ti konkurenčních sil.  Dále bude v práci ještě uvedena poziční mapa, která je 

sestavena na základě dotazníkového šetření.  Abych zjistil, zda si firma vede dobře i po 

stránce finančního zdraví, byla provedena i finanční analýza. 

V poslední části jsou uvedeny návrhy a doporučení, kterými by se firma měla řídit do dalších 

let, aby získávala stále větší konkurenční výhodu.  
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2. Teoretické východiska 

- Proveďte analýzu konkurenceschopnosti firmy prostřednictvím SWOT a BCG 

analýzy. 

- Navrhněte potencionální zdroje budoucích konkurenčních výhod. 

- Navrhněte doporučení na zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. 

- Práci řešte v podmínkách podniku PZB-LEŇO stabil, s.r.o. 

 

2.1. Konkurence 

Konkurence představuje soupeření, soutěţení, případně hospodářskou soutěţ. Z uvedeného je 

zřejmé, ţe pojem konkurence má širší záběr, a to nejen ekonomický, ale rovněţ sociální, 

kulturní, etický, politický atd. V podnikání nelze opomíjet ţádný zorný úhel konkurence, 

přestoţe ekonomické hledisko je stěţejní.  

Musíme si uvědomit, ţe konkurence je vztah dvou a více subjektů (konkurentů). Konkurent, 

aby vůbec mohl vstoupit do konkurenčního vztahu, musí však splňovat minimálně dva 

předpoklady [10]. 

 Musí být „konkurenční“, tedy musí mít konkurenceschopnost. 

 Musí mít „konkurenční“ zájem, tedy musí chtít vstoupit do konkurence 

Kaţdý podnikatel si musí uvědomit, ţe vedle zákazníka a jeho podniku bude na trhu také 

konkurence. V zásadě mohou na trhu nastat dvě situace [12]. 

 Konkurence jiţ existuje – na trhu, do kterého podnikáním vstoupíme, je konkurenční 

trţní prostředí (stávající konkurence). 

 Konkurence neexistuje, ale dá se předpokládat, ţe v době vašeho vstupu na trh se 

začne objevovat [12]. 
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2.2. Konkurenceschopnost  

Konkurenceschopnost je jednou z podob podnikatelského potenciálu. Konkurenceschopnost 

jako podnikatelský potenciál se tedy musí vyznačovat [10]. 

a) všeobecnými charakteristikami: existuje potenciál jako rozdíl mezi tím, co je a tím, co 

můţe nebo musí být – tedy je to pravděpodobná změna, která vyvolává jednak odpor 

(konkurenci) ke změně, jedna je to příleţitost k umocnění potenciálu nebo ke vzniku nového 

potenciálu firmy [10]. 

b) speciální charakteristikou: existuje externí zřetelehodný potenciál, omezující (kladoucí 

odpor) potenciál firmy nebo nabízející příleţitost k umocnění potenciálu firmy, tzn., existuje 

zřetelehodný konkurent firmy buď na straně nabídky (dodavatelé) nebo na straně poptávky 

(spotřebitelé) [10]. 

Typickým znakem současného světa podnikání v globálním nazírání je selekce a diferenciace 

podnikatelských subjektů. Na výkonnost firem má často vliv vlastnická struktura, zejména 

v zemích s probíhající politicko-ekonomickou transformací. Výkonnost českých firem se 

pohybuje v intervalu 13-23% průměrné úrovně dosahované v Evropě [9]. 

2.3. Konkurenční strategie 

Soudobá soutěţ na trhu vyţaduje uplatňovat důmyslně promyšlené a do hloubky 

propracované konkurenční strategie. Konkurenční strategie firmy je efektivní, pokud je 

součástí systémově zpracované strategie firmy.  

Strategie firmy je obvykle chápána jako reakce podnikatelských subjektů na příleţitost a 

ohroţení vytvářené podnikatelským prostředím s ohledem na schopnosti, potenciály, resp. 

silné a slabé stránky podniku, která má zásadní a často existenční dopady na poslání a vizi 

vývoje podniku a jeho dlouhodobý rozvoj ve stěţejních činnostech a funkcích.  
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Strategie firmy musí především garantovat [10]: 

 Stanovení a rozpracování základních rozvojových cílů firmy s ohledem na zájmy 

vlastníka, jako jsou mise, vize a vlastnické cíle rozvoje firmy 

 Permanentní vytváření firemního potencionálu 

 Trvale udrţitelnou prosperitu firmy 

 Eliminaci předvídatelných rizik 

 Základ pro taktické a operativní řízení firmy [10]. 

 

2.4. Pozice na trhu  

Podstata úspěchu firem spočívá v jejich schopnosti nabídnout na trhu ostře diferencované 

produkty zaměřené na přesně definovanou cílovou skupinu zákazníků. A právě v tom je 

podstata a kouzlo poziční strategie. Tyto firmy se umějí podívat na trh „nezatíţeným“ 

pohledem, a díky důslednému pěstování „pozičního myšlení“ transformují trţní informace do 

marketingové strategie, jejímţ jasným cílem je zaujmutí naprosto nové, originální, výlučné a 

nekompromisně útočné pozice na trhu [13]. 

Pozitioning je odlišení nabídky produktu dané organizace od nabídky jejích konkurentů. 

Cílem je získat konkurenční výhodu.  

Základní kameny pozitioningu ve sluţbách jsou kvalita a cena. Pomocí těchto dvou dimenzí 

lze vytvořit tzv. poziční mapu. Poziční mapa graficky vyjadřuje podobnosti či odlišení 

určitého zboţí vnímané spotřebitelem. Můţe slouţit jako jeden z významných informačních 

zdrojů pro nalézání a upřesňování podnikatelských příleţitostí. 

Poziční mapa znázorňuje, v jaké pozici se nachází konkurenční produkty a produkty daného 

podniku z hlediska zkoumaných atributů produktů [14].  

Poziční mapa je znázorněna na obrázku č. 2.1.  
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Poziční mapa: 

 

Obrázek č. 2.1. Poziční mapa, zdroj: [14]. 

 

2.5. Výzkumné metody a techniky zkoumání konkurenceschopnosti 

2.5.1. Porterův model 5-ti konkurenčních sil 

Teorie M.E. Portera vysvětluje konkurenční chování prostřednictvím trţních okolností. 

Úroveň konkurence v odvětví dle této teorie závisí na pěti základních konkurenčních silách. 

Působení těchto sil se různí podle odvětví, ale souhrnné působení těchto pěti sil určuje 

předpoklady dosaţení konečného zisku v odvětví. Porterův model 5-ti konkurenčních sil je 

graficky znázorněn na obrázku 2. 2. pod textem.  

Cílem konkurenční strategie pro podnikatelský subjekt je nalézt v odvětví takové postavení, 

kdy podnik můţe nejlépe čelit konkurenčním silám, nebo jejich působení obrátit ve svůj 

prospěch [10].  
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Porterův model 5-ti konkurenčních sil: 

 

Obrázek č. 2.2. Porterův model 5-ti konkurenčních sil, zdroj: [10]. 

Uvedených pět konkurenčních sil odráţí skutečnost, ţe konkurence v odvětví daleko 

přesahuje „zavedené“ hranice konkurenčního pole. Zákazníci, dodavatelé, substituty a 

potenciální nově vstupující firmy jsou „konkurenty“ firmám v odvětví a mohou se stát více či 

méně významnými v závislosti na zvláštních okolnostech. Konkurence můţe být v tomto 

obecnějším smyslu definována jako rozšířené soupeření [10]. 

Nově vstupující konkurenti – rivalita začíná tehdy, jestliţe na trhu stávající výrobci dosahují 

snadných a lákavých výnosů a do dané oblasti je lehké vstoupit. Rychlost vstupu nových 

firem na trh je ovlivněna obvykle dvěma typy bariér: 

- Bariéra strategická: současní výrobci dělají vše pro to, aby jejich trh byl pro nové 

konkurenty neatraktivní.  

- Bariéra strukturální: pro nově příchozí společnosti je tato bariéra dána poţadovanou 

výrobní kapacitou, kterou potřebují, aby dosáhly rozumné nákladové ceny a 

nedostatkem zkušeností a přístupu k distribučním kanálům.  

Nebezpečí substitučních výrobků -  tyto výrobky vţdy ohroţují stávající výrobce. Jsou to 

výrobky, které funkčně nahrazují jiný výrobek. Nebezpečí se zvyšuje při větší pruţnosti 
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zákazníka, kdyţ se kvalita a cena substitutu zlepšuje v poměru k našemu výrobku nebo kdyţ 

zákazníci mohou lehce přecházet od našeho výrobku k substitutu.  

Vyjednávací síla zákazníků – síla zákazníků závisí na následujících pěti faktorech:  

- Počet zákazníků: zákazníci mají větší vliv, pokud je jich na trhu méně a jsou relativně 

jednotní, tzn., mohou se operativněji „zorganizovat“ v prosazování svých zájmů.  

- Stupeň koncentrace zákazníka: jestliţe se na trhu vyskytuje malý počet zákazníků, ale 

nakupují relativně velké mnoţství výrobků, jejich vyjednávací pozice ve věci ceny a 

podmínek dodávky je lepší.  

- Nebezpečí zpětné integrace: ve výrobním nebo obchodním řetězci dochází k integraci 

dodavatelů způsobené tlakem zákazníků, coţ často vede k tomu, ţe cena a ziskovost 

výrobce polotovaru vzdáleného od konečného zákazníka klesá. 

- Stupeň diferenciace produktu: jestliţe odběratel nemá jinou moţnost, neţ nakupovat 

od určitého výrobce, má malou sílu při vyjednávání. Pokud je však na trhu více 

konkurentů, zákazník si můţe vybrat a má i více moţností při vyjednávání.  

- Citlivost na kvalitu produktu: pokud zákazník preferuje kvalitu produktu, vyhrává na 

trhu ten dodavatel, který má náskok v kvalitě své výroby [10]. 

Vyjednávací síla dodavatelů -  všech pět faktorů, které jsou zmíněné u vyjednávacího vlivu 

odběratelů, se vztahují také na dodavatele. Dodavatelé však mají oproti zákazníkům větší 

moţnosti určovat podmínky, kterými se pak musí odběratelé řídit. Dodavatelé disponují 

těmito vyjednávacími silami:  

- Zvýšení svého stupně konkurence 

- Zjednodušení a harmonizace zpětné integrace 

- Dodávky jedinečných produktů 

- Dodávky polotovarů, které mají zásadní význam pro kvalitu konečného produktu 

- Opatření, při kterých musí zákazník investovat, aby mohl změnit dodavatele 

Konkurence v odvětví – je to soutěţ mezi firmami, které podnikají ve stejném odvětví. 

Existuje šest faktorů, které ovlivňují rozsah tohoto konkurenčního boje: 

- Stupeň koncentrace: ten se vztahuje na počet výrobců nebo značek a na jejich podíl na 

trhu. Čím je větší stupeň koncentrace, tím je i ostřejší konkurence. Aktivita jednoho 
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způsobí okamţitě reakci u konkurence. Za takové situace se často stává, ţe firmy 

sjednávají vzájemné dohody, aby zabránily neţádoucí konkurenci.  

- Diferenciace výrobků: konkurence roste tehdy, jestliţe se produkty méně diferencují 

v oblasti kvality, tvaru a vlastností. Konkurence můţe být oslabena diferenciací 

produktu a vznikem preference značky.  

- Změna velikosti trhu: jakmile se zvětší trh, dojde rychle k oslabení konkurence. Kdyţ 

dojde na druhé straně k jeho stabilizaci, nadbytečné kapacity vedou často 

k intenzivnější konkurenci. 

- Struktura nákladů: kdyţ mají dodavatelé vysoké fixní náklady, mají tendenci si 

konkurovat více cenou při smršťujícím se trhu. Pak dojde k tomu, ţe cena 

kompenzující variabilní náklady zvyšuje fixní náklady.  

- Rostoucí výrobní kapacita: jestliţe nárůst trhu bude menší neţ nárůst výrobních 

kapacit, vznikne ostrá konkurence. 

- Bariéra vstupu: jakmile je pro dodavatele obtíţné odstoupit ze smršťujícího se trhu, 

konkurence se zvyšuje. To můţe být zapříčiněno odporem ze strany zaměstnanců [10].  

Silné a slabé stránky  

Společnost musí shromaţďovat informace o silných a slabých stránkách kaţdého 

z konkurentů. Obecně lze říci, ţe by společnost měla při analýze konkurentů sledovat tři 

veličiny: 

- Podíl na trhu: podíl konkurenta na cílovém trhu 

- Podíl mysli: procento zákazníků, kteří jmenují konkurenta v odpovědi na otázku: 

Můţete jmenovat společnost, která vám v tomto odvětví přijde na mysli jako první?  

- Podíl srdce: procento zákazníků, kteří jmenují konkurenta v odpovědi na otázku: 

Můţete jmenovat společnost, které byste dali při nákupu výrobku přednost? [5]. 

 

2.5.2. Analýza SWOT 

SWOT analýza má čtyři klíčové body vyjádřené začátečními písmeny příslušných anglických 

termínů[4]: 
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Strengths – silné stránky podniku 

Weaknesses – slabé stránky podniku 

Opportunities – příleţitosti okolí 

Threats – hrozby okolí [4]. 

SWOT matice: 

 

Obrázek č. 2.3 SWOT Analýza, zdroj: [15]  

Na obrázku č. 2.3 je znázorněna SWOT matice a v tabulce 2.4. jsou následně uvedeny 

příklady matice SWOT a také moţné přístupy této matice. SWOT matice je velice dobrým 

nástrojem pro analýzu silných a slabých stránek podniku a příleţitostí a ohroţení, nicméně 

sestrojení této tabulky je pouze prvním krokem v realizaci SWOT analýzy. Druhým krokem 

je propojení všech čtyřech dimenzí a jejich formulace do podnikových aktivit a činů. Pravá a 

levá strana SWOT analýzy se často neshodují. Je nutné přizpůsobit podnik vnějším faktorům 

nebo se snaţit najít společný průnik firemních a externích faktorů [10]. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/S
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Interní faktory 

 

                      

 

 

 

 

 

  Externí faktory 

Silné stránky (S) 

Například: 

- příznivá finanční situace 

- vysoká úroveň výrobně 

technické přípravy nového 

výrobku 

- vysoká úroveň 

marketingové přípravy nové 

výroby 

Slabé stránky (W) 

Například: 

- omezené výrobní kapacity 

- nedostatečný počet 

kvalifikovaných pracovníků 

v určitých profesích  

 

Příležitosti (O) 

Například: 

- rozsáhlý potenciál trhu pro 

nové produkty, vysoké tempo 

růstu trhu 

- slabá současná domácí a 

zahraniční konkurence 

-snadný vstup nového 

produktu na nový trh 

SO přístup (strategie) 

(Maxi – Maxi) 

Nejvíce ţádoucí pozice. 

Vyuţívání vnitřních silných 

stránek podniku 

k zuţitkování vnějších 

příleţitostí (ofenzivní 

podnikatelský přístup 

z pozice síly).  

WO přístup (strategie) 

(Mini – Maxi) 

Je to například vyuţívání 

vnějších příleţitostí 

k eliminaci slabých stránek 

podniku. 

Hrozby (T) 

Například: 

- nebezpečí vstupu dalších 

konkurenčních podniků na 

daný trh 

- nepříznivá legislativa 

- moţný růst cen surovin 

pouţívaných podnikem 

ST přístup (strategie) 

(Maxi - Mini) 

Je to například vyuţívání 

vnitřních silných stránek 

k blokování či eliminaci 

hrozeb. 

WT přístup (strategie) 

(Mini – Mini) 

Jde například o likvidace či 

redukce daného 

podnikatelského záměru. 

Tabulka 2.4 matice SWOT, zdroj: vlastní zpracování 

Přístup SO (strategie Maxi-Maxi) 

Pro tento přístup je příznačné, ţe podnik pouţívá svých vnitřních silných stránek k vyuţití 

vnějších příleţitostí. Jedná se o ofenzivní podnikatelský přístup z pozice síly. 
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Tato situace je velmi příznivá. Situace na trhu je slibná, je šance na rozšíření trţního podílu, 

moţnosti získat nové zákazníky a zvýšit obrat.  

Přístup ST (strategie Maxi-Mini) 

Tento přístup se vyznačuje tím, ţe podnik vyuţívá svých vnitřních silných stránek k uniknutí 

nebezpečím, k eliminaci či blokování hrozeb. Obrazně řečeno, jedná se o střet vnitřních 

silných stránek podniku s vnějšími hrozbami s cílem vyloučit nebo významně omezit jejich 

negativní dopady. 

Vhodný přístup v této situaci je diverzifikace rizika, které se tak rozdělí do větší plochy. 

Přístup WO (strategie Mini-Maxi) 

Daný přístup se vyznačuje snahou eliminovat vnitřní slabé stránky za pomoci vnějších 

příleţitostí.  

Firma má moţnost vyuţít příleţitostí, které se jí nabízí z okolí, ale podnik není tuto příleţitost 

schopen naplno vyuţít, protoţe se jeho příleţitosti setkaly se slabými stránkami podniku.  

Např. na základě výzkumu trhu bylo zjištěno, ţe je moţné na trhu podnikatelsky úspěšně 

uplatnit určitý produkt. Nicméně podnik nedisponuje potřebnými zdroji k zajištění úspěšné 

komercializace nového produktu. K zajištění tvorby nového produktu vyuţije například 

takové vnější příleţitosti, jako je vytváření různých forem výzkumně vývojové, výrobní a 

další kooperace s jinými podniky, mezipodnikové spolupráce na základě vytváření 

strategických aliancí apod. 

Přístup WT (strategie Mini-Mini) 

Tento přístup reprezentuje pro podnik nejméně příznivou pozici. Znamená redukování nebo 

likvidaci určitých stávajících produktů či produktových řad, redukci nebo likvidaci 

předpokládaných podnikatelských záměrů. Určitým řešením daného nepříznivého postavení 

můţe být také spojení podniku se silným podnikem s vyuţitím různých forem kooperací. 

K tomuto spojení nezřídka dochází i za tu cenu, ţe v zájmu přeţití bude muset podnik v této 

nepříznivé pozici výrazně změnit svůj dosavadní produktový mix [10].  
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2.5.3. Matice BCG 

Jako nástroj roztřídění produktů podle předpokládaného zisku vychází tento model především 

z toho, ţe ziskovost jednotlivých produktů je podstatně dána [4]: 

 

- Tempem růstu daného trhu, na kterém je produkt realizován 

- Podílem příslušného produktu na daném trhu  

Strategické podnikatelské jednotky se člení podle jejich podílu na trhu a tempa růstu 

příslušného trhu[4]. Grafické znázornění matice BCG je uvedeno v obrázku 2.5.  

Matice BCG: 

 

 

Obrázek č. 2.5 matice BCG, zdroj: [16] 

Relativní podíl na trhu je nanášen na horizontální osu. Vyjadřuje se jako poměr trţeb 

příslušné strategické podnikatelské jednotky k trţbám nejvýznamnějšího konkurenta v daném 

odvětví. 

Údaj o relativním podílu na trhu slouţí jako měřítko síly podniku na příslušném trhu, jeho 

konkurenční schopnosti.  
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Dělícím bodem toho, zda je relativní podíl na trhu vysoký nebo nízký je u matice uváděná 

hodnota 1. Například relativní podíl 0,1 znamená, ţe objem prodejů příslušné strategické 

podnikatelské jednotky představuje 10% objemu prodeje nejvýznamnějšího konkurenta.  

Tempo růstu daného trhu se nanáší na vertikální osu. Propočítává se jako roční přírůstky 

všech trţeb z prodeje příslušných produktů na daném trhu. Předpokládá se, ţe rychle rostoucí 

trh přináší potenciální moţnosti vysokých trţeb. Předpokládá se rovněţ, ţe rostoucí trh a další 

faktory umoţňují další sniţování jednotkových nákladů.  

V modelu BCG se k analýze portfolia pouţívá matice „růst – podíl“. Produkty jsou v matici 

„růst – podíl“ rozčleněny do čtyř moţných kategorií [4]: 

- Otazníky – pravý horní kvadrant 

- Hvězdy – levý horní kvadrant 

- Peněţní krávy – levý dolní kvadrant 

- Psi – pravý dolní kvadrant [4]. 

Otazníky 

Otazníky mají nízký relativní podíl na rychle rostoucím trhu. Jejich pozice vykazuje znaky 

nestability. Velký růst trhů, na nichţ operují, vyvolává relativně velké finanční potřeby, na 

druhé straně vykazují značné šance, které lze vyuţít za předpokladu, ţe se vhodnými 

strategickými operacemi s nástroji marketingového mixu podaří zvýšit na těchto nadějných 

trzích jejich relativní trţní podíl.  

Proč otazníky? Toto označení vyjadřuje dilema, které má management firmy u těchto 

jednotek. Mohou být v budoucnu ztrátové, ale i vysoce ziskové. Znamená to zvolit správnou 

jednotku a potom na ni vsadit, podat jí pomocnou ruku, zvýšit její trţní podíl [17]. 

Hvězdy 

Hvězdy jsou například produkty či skupiny produktů s vysokým tempem růstu a velkým 

podílem na trhu a s moţností dosáhnout trţního postavení (pozice, podílu na trhu) ve fázi 

zralosti. Neznamená to ovšem, ţe strategická podnikatelská jednotka v roli hvězdy vytváří 

vţdy takový objem hotových peněţních prostředků, který stačí pro pokrytí vlastních potřeb. 

V určité fázi můţe vytvářet dočasný přebytek finančních zdrojů, i kdyţ v předchozích fázích 

cyklu trţní ţivotnosti bylo nutno značné prostředky do ní investovat. „Reinvestice“ umoţňují 
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hvězdám dosáhnout relativně vysokého podílu na trhu a současně na základě uváţených 

strategických rozhodnutí realizovat vstup na nové trhy, případně stabilizovat a dlouhodoběji 

udrţovat dobré trţní postavení na dosavadních trzích. 

Firma očekává, ţe tyto jednotky budou v budoucnosti hlavním zdrojem zisku, a proto musí na 

podporu jejich postavení vynakládat značné peněţní prostředky; hlavním zdrojem jsou dojné 

krávy. Jestliţe se u výrobku v pozici hvězd zpomaluje tempo růstu trţeb (tempo růstu trhu 

klesne pod 10 %), stávají se postupně hvězdy dojnými kravami [17]. 

Dojné krávy 

V existujícím portfoliu produktů podniku se jedná o produkty, jimiţ se ovládá značná část trh. 

Na rozdíl od „hvězd“ se však příslušný trh vyznačuje nízkým tempem růstu. 

Pro další manaţerská rozhodování je zde významné: 

 Zda jsou jednoznačně ziskové a z hlediska cash flow produkují pro podnik velkou 

peněţní hodnotu. Z hlediska ţivotního cyklu produktu se zpravidla jedná o produkty 

nacházející se ve fázi zralosti 

 Zda tyto produkty nebudou v relativně blízké budoucnosti vyţadovat značné investice 

a další prostředky do staveb, budov, strojů a zařízení, pracovních sil atd. Je to dáno 

například tím, ţe potřebné produkční kapacity a distribuční kapacity byly jiţ v zásadě 

vybudovány a tempo růstu trhu je pomalé nebo stagnující přibliţně na stejné hodnotě.  

Z výše uvedených důvodů se tyto produkty vyznačují značnou převahou peněţních 

prostředků, které přináší nad peněţními prostředky, které samy spotřebovávají [4]. 

Psi 

Jedná se produkty, které uskutečňují své marketingové operace na trzích s nízkým tempem 

růstu a navíc vykazují nízký relativní trţní podíl. Nejsou perspektivní a pro firmu 

neznamenají do budoucnosti ani ziskové naděje, ani přísliby hotových peněz. Ačkoli vykazují 

účetní zisk, veškeré tyto prostředky musejí být zpětně reinvestovány do udrţení jejich 

relativního trţního podílu.  

Při tvorbě strategie je nutno rozhodnout, zda aktivity tohoto produktu utlumit či zcela 

eliminovat, případně zda uskutečnit rozsáhlé investice zaměřené na radikální změnu jejich 
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postavení na dosavadních trzích či se orientovat na vstup na jiné, nadějnější trhy (současně 

s uskutečněním inovačních zásahů či rekonstrukcí výrobního programu apod.).  

Pokud je tempo růstu trhu záporné, matice je modifikována a doplněna o „bídné 

psy“(záporné tempo růstu, vyšší relativní trţní podíl) a o „odpadkový koš“ (záporné tempo 

růstu, niţší relativní trţní podíl) [17]. 

2.5.4. Analýza vnějšího prostředí 

Hlavním účelem zkoumání prostředí je nalézt nové příleţitosti [5]. 

Demografické prostředí 

Hlavní demografická síla, kterou sledujeme, je populace, protoţe trhy dělají lidé. Marketéři se 

intenzivně zajímají o velikost populace a populační růst ve velkých městech, oblastech a 

státech, věkové rozloţení a etnickou směs, úroveň vzdělání, zvyklosti domácnosti a regionální 

charakteristické rysy a změny [5]. 

Kulturní a sociální prostředí 

Vliv kultury na nákupní a spotřební akt je dnes uznáván všemi teoriemi spotřebitele a 

vzhledem k rozdílnosti jednotlivých kultur má i mimořádný význam v mezinárodním 

marketingu. Nejen jednotlivé světadíly jsou charakterizovány rozdílnou kulturou.  

Neustálé hledání nových trhů, snaha lépe segmentovat zákazníky, nutnost přizpůsobit se 

určitým návykům a mravům je důvodem pro to, ţe poznávání kulturního prostředí a zkoumání 

jeho vlivů na hodnoty, které jsou pro společnost, a tedy i pro spotřebitele dominantní a 

ovlivňují jejich spotřebních chování, je velmi aktuální [2]. 

Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí dané země lze postihnout zkoumáním jejího: 

 Ekonomického systému  

 Ekonomické struktury (hlediska podílů tří základních sektorů – průmysl, zemědělství 

a sluţeb) 

 Ekonomické úrovně charakterizující úroveň ekonomického rozvoje (měřeného 

nejčastěji pomocí hrubého domácího produktu) 
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 Ekonomického růstu 

 Ekonomické struktury obyvatelstva 

Zajímat se musíme také o to, za a jak se ekonomická politika určitých zemí překrývá 

s politikou nadnárodních společenství. Příslušnost k určitému ekonomickému společenství 

ulehčuje vstup do jiného členského státu, nebo dokonce při vzniku jednotného trhu všechny 

překáţky zcela odstraňuje. To však současně můţe diskriminovat firmy, které do takového 

seskupení nepatří.  

Právní prostředí 

Je zde třeba rozlišovat mezi všeobecnými právními normami a specifickými zahraničně-

hospodářskými zákony, nařízeními a předpisy. Všeobecná právní ustanovení působí 

v souvislosti se zákony regulujícími hospodářský styk se zahraničím pouze zprostředkovaně 

[2]. 

Politické prostředí 

Politické prostředí je determinováno jako samostatným politickým systémem dané země, tak, 

její politickou i národní suverenitou.  

Zajímáme se zde především o stabilitu, která je významným rizikovým faktorem při 

rozhodování o vstupu na zahraniční trh. Pokud jsou politické poměry v zemi stabilní, lze se 

přizpůsobit v podstatě kaţdé politické situaci. Zajímá nás tudíţ politické riziko spojené 

s nepříznivým politickým vývojem, a to z hlediska dopadu na podnikání.  

Součástí poznávání trhů před vstupem musí být i analýza politického prostředí, která povede 

ke kategorizaci zemí podle stupně rizika. 

 Zemí s nízkým rizikem, kde politické změny podmínky podnikání neovlivní 

 Zemí se středním rizikem, kdy politické změny mohou mít dopad na podnikání 

 Zemí s vysokým rizikem, v níţ politické změny mohou zásadním způsobem ovlivnit 

podmínky podnikání 

Zemí s neúnosným rizikem, kdy politické změny mohou podstatným způsobem omezit 

podmínky podnikání [2]. 
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Technologické prostředí 

Tempo ekonomického růstu je ovlivňováno mnoţství objevených důleţitých nových 

technologií. Nová technologie vytváří důleţité dlouhodobé důsledky, které nelze vţdy 

předvídat. Vědci dnes pracují na udivujícím mnoţství nových technologií, které povedou 

k revolučním výrobkům a výrobním procesům [5]. 

2.6. Finanční analýza 

Účelem podnikání je zisk, tj. „výroba peněz.“ Záznamy o chodu „výroby peněz“ jsou 

zachyceny v běţném účetnictví a souhrnně pak v účetních výkazech. Vytěţit z výkazů a 

dalších zdrojů informace, posoudit zdraví podniku a jeho slabiny a připravit podklady pro 

potřebná řídicí rozhodnutí – to je hlavní úkol finanční analýzy [7]. 

Finanční analýzu lze rozdělit na tři na sebe navazující postupné fáze: diagnóza základních 

charakteristik finanční situace, hlubší rozbor příčin zjištěného stavu, identifikace hlavních 

faktorů neţádoucího vývoje a návrh opatření.  

Finanční údaje jsou důleţitým zdrojem informací o podniku, odráţejí úroveň podniku a jeho 

konkurenceschopnost. Zájem o tyto informace má mnoho subjektů, tak jak to vyplývá ze 

sloţitosti vztahů podniku. Potřebu finančních informací jednotlivých zainteresovaných 

subjektů lze rozdělit na vlastníky, věřitelé a obchodní věřitelé [3]. 

Výchozím a základním zdrojem informací pro finanční analýzu jsou především následující 

výkazy [3]: 

 Výkazy finančního účetnictví, které lze jinak označit i jako výkazy externí, protoţe 

poskytují informace zejména externím uţivatelům. Podávají přehled o stavu a 

struktuře majetku a zdrojích jeho krytí (rozvaha), o tvorbě a uţití výsledku 

hospodaření (výkaz zisku a ztrát) a o pohybu peněţních toků (výkaz cash flow). 

 Výkazy vnitropodnikového účetnictví, které nepodléhají ţádné jednotné metodické 

úpravě a kaţdý podnik si je vytváří podle svých potřeb.  

 Finanční informace zahrnující účetní výkazy a výroční zprávy, vnitropodnikové 

informace, prognózy analytiků a vedení firmy, burzovní informace, zprávy o vývoji 

měnových relací a úrokových měr.  

 Kvantifikovatelné a nekvantifikovatelné informace [3]. 
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2.6.1. Finanční výkazy 

Pohyb fondů v podniku je v kaţdé své fázi ve všech svých podobách zachycen v účetních 

výkazech společnosti. Reflektují-li účetní výkazy věrně skutečnou situaci podniku, stávají se 

důleţitým výchozím zdrojem informací pro všechny zainteresované osoby uvnitř i vně 

podniku [1].  

Rozvaha 

Písemný přehled o majetku podniku a jeho zdrojích k určitému datu nazýváme rozvaha 

podniku. Obvykle se sestavuje ve tvaru bilance, jejíţ majetková strana se označuje „aktiva“, 

kapitálová (zdrojová) strana se nazývá „pasiva“. Konstrukce rozvahy by měla být taková, aby 

přehledně ukazovala, co podnik vlastní, tj. strukturu majetku podniku, z jakých zdrojů svůj 

majetek pořídil, tj. strukturu kapitálu, jaká je jeho finanční situace, stupeň jeho zadluţenosti a 

likvidity, aj.  

Porovnání dvou rozvah za dva po sobě jdoucí roky umoţňuje zjistit, jak se finanční situace 

vyvíjí a učinit potřebná dlouhodobá i krátkodobá opatření k efektivnímu rozvoji podniku.  

Kaţdá hospodářská operace vyvolává změny v poloţkách rozvahy [11].  

Zjednodušená struktura rozvahy je znázorněna na obrázku č. 2.6 pod textem.  

základní bilanční rovnice znamená, ţe AKTIVA = PASIVA [3]. 

 
Obrázek č. 2.6 Zjednodušená struktura rozvahy, zdroj: [18] 
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Rozvaha je základním účetním výkazem. Základní třídění aktiv a pasiv znázorňuje obrázek č. 

2.6. Základním hlediskem třídění aktiv je jejich funkce a s ní spojená doba vázanosti 

v reprodukčním cyklu podniku. Z toho pohledu se aktiva dělí na stálá zahrnující majetkové 

sloţky, které slouţí činnosti podniku dlouhodobě a postupně se opotřebovávají, a oběţná 

aktiva představující ty části majetku, které se spotřebovávají obvykle najednou, popřípadě 

proces jejich přeměny v peníze nepřesahuje jeden rok.  

Základní členění pasiv, která představují zdroje krytí aktiv, je provedeno podle vlastnictví 

zdrojů. Z tohoto pohledu se pasiva člení na vlastní kapitál a cizí zdroje [3]. 

Dlouhodobý majetek se člení na dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek 

a dlouhodobý finanční majetek. Společným rysem nehmotného a hmotného dlouhodobého 

majetku je skutečnost, ţe se odpisují. Odpisy dlouhodobého majetku vyjadřují náklad 

běţného období, u něhoţ výdaj peněţních prostředků proběhl v minulosti.  

Charakteristickou vlastností oběţných aktiv je, ţe jejich doba vázanosti ve výrobním procesu 

je obvykle kratší neţ jeden rok. Tato část majetku je rychle převoditelná na peníze, které 

slouţí ke krytí splatných závazků. Z důvodu plynulosti a zajištění výroby je nezbytné je 

udrţovat neustále v určité výši. Oběţná aktiva tvoří zásoby, pohledávky a krátkodobý 

finanční majetek. 

Součástí majetkové struktury jsou také ostatní aktiva, která obsahují poloţky časového 

rozlišení. Pro tuto část majetku je charakteristické, ţe období jejich vzniku nesouhlasí 

s obdobím, do něhoţ věcně náleţí.  

Vlastní kapitál tvoří základní kapitál, který je hlavní sloţkou vlastního kapitálu. Způsob jeho 

tvorby závisí na právní formě podnikání a můţe být tvořen peněţitými i nepeněţitými vklady 

společníků, prodejem akcií nebo splacením členských vkladů.  

Kapitálové fondy tvoří fondy, které jsou tvořeny z externích zdrojů, nikoliv ze zisku.  Na 

rozdíl od fondů ze zisku, které jsou tvořeny výhradně ze zisku účetní jednotky [3]. 

Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je výkaz o pohybu peněz za určité období (finanční rok) a podává 

přehled o nákladech a výnosech. Výkaz zisku a ztrát se povinně sestavuje v pravidelných 

ročních intervalech (nenastanou-li mimořádné okolnosti v ţivotě firmy) [6]. 
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Zatímco rozvaha zachycuje aktiva a pasiva k určitému časovému okamţiku, výkaz zisku a 

ztrát se vztahuje vţdy k určitému časovému intervalu, je přehledem o výsledkových operacích 

za tento interval. Z výkazu zisku a ztrát zjistíme hospodářský výsledek za účetní období a to 

rozdílem mezi výnosy a náklady za toto období. Nejedná se zde tedy o rozdíl mezi peněţními 

příjmy a výdaji za období [6]. 

Rozdíl mezi výnosy a náklady vytváří zisk, resp. ztrátu za běţné finanční období [1]. 

Náklady můţeme definovat jako peněţní vyjádření spotřeby výrobních činitelů. Se vznikem 

nákladů je spojen úbytek majetku podniku vykazovaný v rozvaze. V praxi se náklady ve 

výkazu zisku a ztráty projeví jako spotřeba, opotřebení majetku a přírůstek závazků. 

Výnosy se definují jako peněţní vyjádření výsledků plynoucích z provozování podniku a 

představují finanční částky, na které má podnik nárok z titulu prodeje zboţí a sluţeb. Výnosy 

zahrnují hodnotové navrácení spotřebovaného majetku a jeho přírůstek [3]. 

Cash Flow 

V trţních ekonomikách tvoří výkaz cash flow významnou sloţku finanční analýzy. Je nejen 

záznamem roční historie o peněţních tocích, ty samy jsou totiţ výslednici rozhodovacích 

procesů, takţe jejich rozborem můţeme posoudit a zhodnotit úroveň finančního řízení 

podniku [6]. 

Z počáteční rozvahy vyjmeme poloţku peněţních prostředků včetně počátečního stavu, 

umístíme ji do samostatného výkazu, v němţ sledujeme po celý rok příjmy a výdaje peněz a 

k poslednímu dni roku vypočteme konečný stav, který vrátíme zpět do konečné rozvahy [6]. 

Účelem analýzy výkazu cash flow je objasnit hlavní faktory, které ovlivňují příjem, výdej 

hotovosti a z toho plynoucí stav hotovosti k určitému okamţiku. Cash flow je toková veličina 

vyjadřující rozdíl přítoku a odtoku hotovosti za určité období.  

Význam pojmu cash flow ve srovnání se ziskem vyplývá z toho, ţe vyjadřuje reálnou a 

nezkreslenou skutečnost. Cash flow a zisk představují dvě kategorie, se kterými podnikový 

management denně pracuje.] 

Smyslem výkazu cash flow je vysvětlit změny peněţních prostředků a peněţních ekvivalentů 

daného podniku za účetní období.  Účetní jednotka si můţe zvolit metodu zpracování výkazu.  
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Analýza cash flow můţe být prováděna přímou a nepřímou metodou. Přímá metoda znamená 

provést totální bilanci všech příjmů a výdajů, přičemţ cash flow se určí jako rozdíl. Pro 

rozborové účely je výhodnější a přehlednější pouţít nepřímou metodu, při které je výkaz cash 

flow stanoven jako součet čistého zisku po zdanění a odpisů za dané období a přírůstku 

příslušných poloţek aktiv a pasiv oproti počátečnímu stavu.  

Struktura výkazu se zpravidla člení podle základních aktivit podniku na tři části: 

 Cash flow z provozní činnosti: je odrazem aktivit ovlivňujících tvorbu čistého zisku. 

Základem je zisk z výrobní a odbytové činnosti podniku. Další sloţkou jsou odpisy, 

které tvoří finanční zdroje.  

 Cash flow z investiční činnosti: do této skupiny spadají aktivity, které souvisejí 

s pohybem investičních aktiv. Výše cash flow je dána hlavně pohybem fixních aktiv a 

transakcí na investičním finančním trhu. Zde spadá poskytování úvěrů a půjček 

spřízněným firmám. 

 Cash flow z finanční činnosti: obsahem této části jsou všechny finanční transakce 

s půjčovateli finančních prostředků [3]. 

Základní rovnicí cash-flow je:  

Počáteční stav peněţních prostředků + CF z provozní činnosti + CF z investiční činnosti + CF 

z finanční činnosti = Konečný stav peněţních prostředků [3]. 

2.6.2 Poměrová analýza 

Výhodou poměrové analýzy je, ţe redukuje hrubé údaje lišící se podle velikosti firem na 

společnou a tudíţ i komparativní bázi. Je to nejrozumnější způsob, jak srovnávat aktuální 

finanční informace dané firmy s jejími historickými daty anebo s daty jiných společností, 

které jsou menší nebo větší, anebo se skupinou jiných firem. 

Poměrová analýza je také nejběţnějším nástrojem finanční analýzy, která jiţ byla popsána na 

začátku kapitoly 2.6. Finanční poměr je moţné získat vydělením kterékoliv poloţky anebo 

souboru poloţek z rozvahy anebo výkazu zisku a ztráty jakoukoliv jinou poloţkou.  

Analýza by se měla zabývat jenom těmi poměry, které jsou relevantní ke konkrétnímu 

problému anebo rozhodnutí [1]. 
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Poměrové ukazatele lze rozdělit do několika základních skupin a podskupin. Mezi pět 

nejběţněji pouţívaných druhů patří: 

 UKAZATELE LIKVIDITY, které vysvětlují vztah mezi oběţnými aktivy a 

krátkodobými pasivy a schopnost společnosti dostát včas svým závazkům. 

 UKAZATELE AKTIVITY, které měří efektivnost, s jakou řídí firma svá aktiva. 

Obyčejně jsou to ukazatele kombinované, beroucí v úvahu jak údaje z rozvahy, tak 

z výkazu zisku a ztráty.  

 UKAZATELE ZADLUŢENOSTI, které měří rozsah v jakém je firma financována 

cizími zdroji a její schopnost pokrýt své dluţní závazky. Pouţívání dluhů neboli 

finanční páka ovlivňuje jak riziko, tak výnosnost společnosti [1]. 

 UKAZATELE RENTABILITY, kde základním kritériem hodnocení rentability – 

výnosnosti je rentabilita vloţeného kapitálu. Rentabilita vloţeného kapitálu je obecně 

definována jako poměr zisku a vloţeného kapitálu [3]. 

Ukazatele likvidity 

Schopnost podniku hradit své závazky (vyjadřováno pojmem likvidita) je jednou ze 

základních podmínek existence. Proto nás nepřekvapí, ţe posouzení jejího průběhu 

v minulosti patří (spolu s odhadem budoucího vývoje) mezi klíčové charakteristiky finanční 

analýzy.  

Ukazatel likvidity v podstatě poměřuje to, čím je moţno platit tím, co je nutno zaplatit. Podle 

toho, jakou míru jistoty od tohoto měření poţadujeme, dosazujeme do čitatele majetkové 

sloţky s různou dobou likvidnosti, tj. přeměnitelnosti na peníze [7]. 

Známe tři druhy likvidity: 

 

Běžná likvidita:   oběţná aktiva/krátkodobé závazky 

 

Ukazatel běţné likvidity zjišťuje, kolikrát pokrývají oběţná aktiva krátkodobé závazky 

společnosti. Optimálně by se tato hodnota měla pohybovat okolo 2,3. Znamená to, kolikrát je 

společnost schopna uspokojit své věřitele, kdyby proměnila svá krátkodobá aktiva v daném 

okamţiku v hotovost [1]. 
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Okamžitá likvidita:   pohotové platební prostředky/krátkodobé závazky 

Jde o schopnost podniku hradit právě splatné závazky [7]. 

Pohotová likvidita:   (oběţná aktiva – zásoby)/krátkodobé závazky 

Tento ukazatel by se měl optimálně pohybovat okolo hodnoty 1,3 [3]. 

Ukazatele aktivity 

Jako ukazatele aktivity jsou souhrnně nazývány ukazatele relativní vázanosti kapitálu 

v různých formách aktiv, jak krátkodobých tak dlouhodobých. Prakticky se jedná o ukazatele 

typu doby obratu nebo obratovosti, které jsou vyuţívány pro řízení aktiv.  

Počet obratů za rok:   trţby/celková aktiva    (1)  

Tento ukazatel měří obrat neboli intenzitu vyuţití celkového majetku. Čím je ukazatel vyšší, 

tím efektivněji podnik vyuţívá majetek [3].  

Doba obratu aktiv (dny):  (celková aktiva * 360)/ trţby   (2) 

Ukazatel vyjadřuje, za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv ve vztahu k trţbám. 

Pozitivní je co nejkratší doba obratu [3]. 

Doba obratu zásob (dny):  (zásoby * 360)/trţby    (3) 

Tímto ukazatelem chceme změřit dobu, po kterou je kapitál vázán v určité formě zásob. 

Odhadujeme jím počet dnů, po něţ jsou zásoby vázány v podnikání [7].      

Doba obratu pohledávek (dny): (pohledávky*360)/trţby   (4) 

Tento ukazatel vypovídá o strategii řízení pohledávek a udává, za jak dlouho jsou průměrně 

placeny faktury [3].  

Doba obratu závazků (dny): (závazky*360)/trţby    (5) 

Ukazatel vyjadřuje počet dní, na které dodavatelé poskytli obchodní úvěr [3]. 
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Ukazatele zadluženosti 

Podíl vlastního kapitálu:  vlastní kapitál/aktiva celkem 

Ukazatel charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu a udává, do jaké míry je podnik 

schopen krýt svůj majetek vlastními zdroji a jak je vysoká jeho finanční samostatnost [3]. 

Stupeň krytí stálých aktiv:  dlouhodobý kapitál/stálá aktiva 

V tomto případě je poměřován dlouhodobý kapitál ke stálým aktivům. Stálá aktiva firmy, její 

dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek, by měla být kryta dlouhodobými 

zdroji. Čím je ukazatel vyšší, tím je lepší finanční stabilita firmy [3]. 

Ukazatel celkové zadluženosti: cizí kapitál/celková aktiva 

Jedná se o podíl celkových dluhů (závazků) k celkovým aktivům a měří tak podíl věřitelů na 

celkovém kapitálu, z něhoţ je financován majetek firmy. Čím vyšší je hodnota tohoto 

ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů [3].  

Ukazatel rentability 

Dle toho jaký typ kapitálu je pouţit rozlišujeme ukazatele na: rentabilitu aktiv, rentabilitu 

vlastního kapitálu, rentabilitu dlouhodobě investovaného kapitálu atd. [3]. 

Rentabilita tržeb:   čistý zisk/trţby 
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3. Analýza vybraného podniku 

V této hlavní částí bude představen ostravský podnik - PZB – LEŇO STABIL, s.r.o.              

V  následujícím textu bude proveden popis současného stavu sledovaného podniku s jeho 

základními charakteristikami. Dále bude provedena SWOT analýza a Porterova analýza 

konkurenčních sil k poznání situace, v jaké se podnik nachází. Aplikována bude také BCG 

analýza a poziční mapa pro charakterizování portfolia. Pro správné provedení SWOT analýzy 

bylo třeba vyuţít strukturovaný rozhovor s jednatelem podniku (viz. Příloha č. 1). Poziční 

mapa byla poté sestavena na základě dotazníkového šetření (viz. Příloha č. 2). Vnější analýza 

byla provedena hlavně v souvislosti se zahraničním trhem, na který z velké části firma 

expanduje. Jako poslední podkapitola je zde uvedena finanční analýza podniku, která je 

provedena za poslední čtyři kalendářní roky, tedy roky 2008, 2009, 2010 a 2011.  

3.1. Charakteristika podniku  

Tato část obsahuje představení společnosti PZB-LEŇO stabil, s.r.o., její historii i současný 

stav, který je ovlivněn celosvětovou krizí, popis nabízených sluţeb a technologií. Veškeré 

informace jsou zde uváděny po souhlasu a konzultaci s jednatelem společnosti panem Ing. 

Dušanem Káňou.  

Název společnosti:  LEŇO stabil Czech s.r.o. 

Adresa:   Českobratrská 19/610, 702 00 Ostrava  

Tel:    +420 596 237 835 

Fax:    +420 596 112 600 

E-mail:   info@lenostabil.cz 

IČ:    47974788 

DIČ:    CZ47974788 

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vloţka 5587 

  

Předmět činnosti:   Poskytování technických sluţeb k ochraně majetku a osob 

            Projektová činnost ve výstavbě 

Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná 

vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 
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Firma vznikla v únoru roku 1993. Od svého vzniku se zabývá zejména projekcí, dodávkou a 

montáţí hasicích zařízení. V průběhu rozvoje firmy se postupně rozšířil rozsah činností aţ na 

kompletní inţenýring, projektování, dodávku, montáţ, kontroly a servis poţárně 

bezpečnostních zařízení. V říjnu roku 2003 firma rozšířila činnost o exportní zakázky do 

zahraničí. Všechny činnosti podniku realizují vlastní zaměstnanci. Firma je rozdělena na 

technické, obchodní, výrobní a servisní oddělení.  

Snahou do budoucna je zkvalitnění sluţeb a zvyšování odborné činnosti zaměstnanců. 

Posláním je vyprojektovat, dodat, namontovat a kontrolovat dílo vţdy včas, za co 

nejpřijatelnější cenu v kvalitě odpovídající poţadavkům platných norem a vyhlášek. Firma se 

snaţí zvolit správnou strategii, kde zahrnuje veškeré změny, které mohou v budoucnu nastat. 

Strategii má firma stanovenou do roku 2015, kdy chce expandovat na další zahraniční trhy, 

zejména do zemí třetího světa, kde si chce zřídit vlastní pobočku.  

Firma expanduje i na zahraniční trh. Mezi největší zakázky patří celkové vybavení elektráren 

protipoţárním zařízením, a to v Egyptě a Pákistánu. Další zakázky na hasicí zařízení jsou 

realizovány v Rusku, Kostarice a Bratislavě.  

I tuto společnost postihla hospodářská krize, která však měla jak negativní, tak i pozitivní 

dopad. Jelikoţ se firma soustředí na hasicí zařízení, kde konkurence není aţ tak velká, jako 

v jiných odvětvích, tak bankrot jakéhokoli podniku z odvětví v době krize byl pro firmu 

přínos. Na druhou stranu firma utrpěla finanční ztrátu, jelikoţ zisky v letech 2008 a 2009 jsou 

menší o několik set tisíc korun, neţ před krizí, tedy před rokem 2008.  Zhoršení nastalo také 

v dodavatelsko-odběratelských vztazích, kde se sníţila platební morálka odběratelů, lhůty 

splatnosti se zvýšily, takţe i kdyţ má faktura splatnost 14 dnů, tak odběratelé tuto lhůtu 

nedodrţují a někteří odběratelé z důvodu nesolventnosti nezaplatili vůbec a vznikli za nimi 

neuhrazené pohledávky. 

Produkty a služby 

Mezi tři základní sluţby patří projektové práce, dodávka montáţ zařízení a servis a kontrola 

těchto zařízení. Mezi produkty se řadí: 

Stabilní a polostabilní hasicí zařízení 

Jedním ze způsobů jak sníţit poţární riziko staveb a zlepšit jejich poţární ochranu je pouţití 

stabilního nebo polostabilního hasicího zařízení. 
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Stabilní hasicí zařízení zvyšují ochranu proti šíření poţáru tam, kde je potřebný zásah při 

počátku poţáru. 

Stabilní hasicí zařízení na rozdíl od mobilní poţární techniky je pevně zabudované v 

chráněném objektu. Z pevně zabudovaného zdroje se hasicí prostředek dopravuje do 

potrubního rozvodu s ukončenými výstřikovými prvky. V činnost se uvádí automaticky nebo 

ručně. 

Polostabilní hasicí zařízení na rozdíl od stabilního hasicího zařízení se musí uvádět v činnost 

pomocí externího zdroje se zásobou hasicího prostředku. Obvyklým způsobem je mobilní 

technika jednotky Hasičského a záchranného sboru. 

Čerpací stanice požární vody 

Čerpací stanice poţární vody je navrhována všude tam, kde není dostatečný tlak vody pro 

rozvod poţární vody. Čerpací stanice poţární vody musí být vybudována tak, aby do 2 minut 

od spuštění dodávala potřebné mnoţství a tlak vody. 

Zdrojem vody můţe být rozvod vody o dostatečném průtoku nebo nádrţ na vodu. K čerpání 

vody se pouţívá elektrické čerpadlo nebo v případě nedostatečné kapacity elektrické sítě 

čerpadla s dieselpohonem. 

Vnější a vnitřní rozvody požární vody 

Na hašení poţáru se nejčastěji pouţívá voda, která je nejdostupnější a má největší schopnost 

hasit chladícím efektem tj. sníţení teploty hořlavin a okolního prostředí pod teplotu vznícení 

hořlavin. 

K tomuto účelu slouţí rozvody vody, které dělíme na vnější a vnitřní. 

Rozvody vody jsou obvykle připojeny na vnější zdroje vody. Ty mohou být: vodovod, nádrţe 

na vodu ve spojení s čerpadlem apod. 

Na rozvody vody se osazují poţární hydranty (vnější, vnitřní), které pomocí osoby zajišťují 

hašení příslušného chráněného místa. 
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Technologická ochrana zařízení 

Poţáry na otevřených technologických zařízeních mohou vznikat narušením technologického 

reţimu zařízení, neopatrným zacházením s otevřeným ohněm, nedodrţením technologického 

postupu, případně z jiných příčin. 

Všude tam se navrhuje technologická ochrana zařízení, která se skládá z detekce, zásoby 

hasiva, potrubí s hubicemi, ovládací ústředny, spouštěcího zařízení. 

Všechna tato zařízení musí pracovat s okamţitou reakcí na danou technologickou situaci z 

důvodů zabránění velikým škodám nejen na majetku, ale i lidských ţivotech. 

Elektrická požární signalizace 

Elektrická poţární signalizace (EPS) slouţí na preventivní ochranu objektu před poţárem tak, 

ţe opticky a akusticky signalizuje vznik a místo poţáru. 

EPS samočinně nebo prostřednictvím lidského činitele urychluje předání  informace o poţáru 

osobám určeným na vykonání protipoţárního zásahu, případně uvede do činnosti zařízení, 

které zabrání rozšíření poţáru nebo přímo provede protipoţární zásah. 

EPS se obvykle skládá z monitorovací ústředny, automatických hlásičů, tlačítkových hlásičů, 

kabelových rozvodů, výstraţné signalizace a přenosu signálu. 

Hasicí přístroje 

Ruční hasicí přístroje jsou přenosné přístroje, které při ručním uvedení do provozu samočinně 

vytlačují hasivo z nádoby buď trvalým tlakem, nebo tlakem z patrony. 

Přístroj tvoří kovová nádoba naplněná hasivem a opatřená zařízením, kterým se uvádí přístroj 

v činnost. 

Podle pouţitého hasiva rozeznáváme tyto druhy ručních hasicích přístrojů: 

 vodní 

 pěnové 

 práškové 

 sněhové 
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 plynové  

 

Podle způsobu pouţití: 

 ruční 

 pojízdné 
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3.2.  Konkurence v odvětví nabízených produktů a služeb 

Odvětví se stává atraktivní v situaci, kdy se na něm pohybuje velký počet konkurentů. 

Zkoumaná firma má na domácím trhu čtyři hlavní konkurenty. Její následnou pozici mezi 

těmito konkurenty si ukáţeme na poziční mapě (schéma č. 3.2.) 

Dle údajů od sledované firmy jsou jejími hlavními konkurenty čtyři firmy. Konkrétně se jedná 

o firmy Klika BP a.s., TRASER CZ s.r.o., ACCURO s.r.o. a RUBING s.r.o.  

Klika BP a.s. byla zaloţena v únoru roku 1999 v Jihlavě. Zabývá se zejména komplexním 

řešením poţární bezpečnosti staveb. Po dvanácti letech pravidelného růstu a zvyšování podílu 

na trhu se společnost v dubnu 2011 rozhodla transformovat na společnost akciovou. 

Společnost působí i na Slovensku, kde má svou pobočku Klika-BP Slovakia, s.r.o. Jedná se o 

největšího konkurenta zkoumané firmy.  

TRASER CZ s.r.o. je společnost, která vznikla v roce 1991 v Brně jako odborná firma 

poskytující sluţby v protipoţární technice pro ochranu zdraví osob, ţivotů a objektů. Má 

druhé největší postavení v oboru. Za její klíčový úspěch povaţuje schopnost klientům 

poskytovat komplexní sluţby v oboru a tyto sluţby zdokonalovat do té míry, ať nemají 

konkurenci. Má svou pobočku i na Slovensku.  

ACCURO s.r.o. je mezinárodní firma, která má své sídlo na Slovensku, působí na trhu od 

roku 1976 a na českém trhu je od roku 1997. Její hlavní výhodou je rozprostření poboček po 

mnoha státech Evropy a velká tradice hlavně na zahraničním trhu.  

RUBING s.r.o. je firma, která byla zaloţena v roce 1995 a jedná se o poslední firmu, kterou 

zkoumaná společnost povaţuje za svou přímou konkurenci. RUBING s.r.o. má mnoho 

předmětů činnosti a dodávka stabilních hasicích zařízení a optimálních řešení je jen jednou 

z nich.  

V tomto odvětví se samozřejmě pohybuje řada dalších firem, ale z hlediska jejich velikosti či 

nabízených sluţeb a produktů je zkoumaná firma nepovaţuje za hlavní konkurenci. 
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Poziční mapa společnosti PZB- LEŇO stabil, s.r.o. 

Na základě prováděného vlastního dotazníkového šetření, do kterého bylo zahrnuto sto 

respondentů z celé České republiky, bylo moţno sestavit poziční mapu, tudíţ pozici, na které 

se zkoumaná firma nachází vzhledem ke své konkurenci. Za konkurenci byly povaţovány 

výše zmíněné firmy. Kritériem srovnávání byla kvalita a cena dodávaných sluţeb. Nutno 

podotknout, ţe poziční mapa je sestavována pro domácí trh, tedy celou Českou republiku, kde 

je firma ACCURO s.r.o. jistě méně známá, neţ na Slovensku, kde má své sídlo.  

Schéma č. 3.2. Poziční mapa, zdroj: vlastní zpracování  

 

 

Z poziční mapy je patrné, ţe všechny zkoumané firmy se snaţí udrţet kvalitu svých sluţeb na 

vysoké úrovni. Šetřená firma se umístila ve výsledcích šetření v podvědomí respondentů na 

třetím místě, coţ odpovídá představě jednatele firmy PZB-LEŇO stabil, s.r.o. Zkoumaná 

firma ví, ţe z důvodu velikosti dvou firem ve vedoucích pozicích nemá šanci je dostihnout. 

Firma se o to však ani nepokouší, zaměřuje se na udrţení stávající pozice na trhu. U firmy 

ACCURO s.r.o. se dle předpokladu odrazil fakt, ţe její sídlo je na Slovensku, kde je její 

hlavní trh. Do ostatních zemí sice expanduje, ale v České republice není trh tak velký, aby 

firma měla důvod se zde více realizovat. Firma RUBING s.r.o. se zaměřuje na poskytování 

mnoha sluţeb z různých odvětví najednou, coţ jak lze z poziční mapy vyčíst se objevilo na 

vysoká kvalita 

nízká kvalita 

vysoká 

cena 

nízká 

cena 

   LEŇO 
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vnímání kvality jejich sluţeb, která je povaţovaná za nejhorší z pěti zkoumaných. Firma se 

v první řadě zaměřuje na jiné odvětví, neţli námi zkoumané.  

3.3. SWOT analýza 

Jedním z hlavních cílů firmy by mělo být zcela eliminovat slabé stránky a naopak podporovat 

stránky silné, vyuţívat svých příleţitostí v okolí a snaţit se předvídat hrozby. Na základě 

rozhovoru s jednatelem společnosti jsem sestavil SWOT analýzu firmy. SWOT analýza je 

znázorněna v tabulce 3.3. 

Silné stránky 

- dlouholetá praxe v oboru 

- tradice na trhu          

- široká nabídka nabízených služeb 

- kvalita služeb 

- znalost prováděné techniky u složitých 

zakázek  

- odborné znalosti zaměstnanců 

- dlouholetá praxe 

- velká variabilita a flexibilita zaměstnanců a 

služeb 

- optimálně stanovená cena pro zákazníka 

Slabé stránky 

- pobočky pouze v rámci České republiky 

(na zahraničních trzích pouze obchodní 

zástupci s omezenými pravomocemi)  

- pomalý vstup na zahraniční trhy 

- špatná propagace firmy díky špatně 

zvoleným obchodním zástupcům 

- nepřehlednost internetových stránek 

- pevně stanovené ceny bez možnosti 

množstevních výhod, tyto ceny jsou 

optimálně voleny pro zákazníka, ale 

pouze na daný počet kusů zakázky  

 

 

 

 

Příležitosti 

 

- zlepšit reklamní služby 

- zlepšit a doplnit internetové stránky  

- ještě větší kvalifikace pracovníků, jelikož 

stále vznikají nové kurzy na zdokonalování 

- otevření více poboček v rámci České 

republiky i v rámci Evropy a zemí třetího 

světa – tuto příležitost je třeba dobře 

naplánovat na dobu, kdy opadnou první 

známky krize 

 

 

Hrozby 

 

- nebezpečí vstupu nové konkurence na 

trh 

- růst cen energie, tepla a dalších služeb 

- nepříznivá legislativa, růst daní apod. 

- negativní vliv ekonomické krize, díky 

níž mají potencionální odběratelé nižší 

úspory 

 

Tabulka č. 3.3 SWOT analýza společnosti PZB – LEŇO stabil, s.r.o ,zdroj vlastní zpracování 
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Jako hlavní výhodu firmy vidí jednatel dlouholeté působení na trhu, díky které je jiţ firma 

v podvědomí odběratelů nejen na českém trhu, ale i v zahraničí. Firma si jiţ vybudovala 

tradici a dobré jméno, které se snaţí si zachovat. Za dobu působení na trhu uzavřela jiţ řadu 

kontraktů, které dle slov jednatele firmy dopadly z 90% úspěšně a vedly ke spokojenosti 

klienta. 

Firma v posledních letech také velmi zapracovala na rozšíření nabídky svých sluţeb a 

zdokonalila následný servis těchto sluţeb. Speciálně vyškolila zaměstnance, kteří jsou znalí a 

schopní provést servis sluţeb dle platných norem a legislativ.  

Zaměstnanci firmy nejsou vázání pracovní dobou a pracují jen podle daných zakázek. Jsou 

tedy schopni pracovat 24 hodin denně na jakémkoli místě na světě, dle přání odběratele. 

Zaměstnanci ve firmě z převáţné části působí jiţ od jejího zaloţení, čímţ je zaručena 

opravdová znalost v oboru.  

Firma stanovila dle ní optimální finanční řešení pro odběratele u konkrétně zvolené  zakázky, 

tak aby její ceny byly konkurenceschopné, ale zároveň přinášely zisk. Z důvodu pevně 

stanovené cenové sazby pro domácí i zahraniční trh je ze strany firmy malá flexibilita ve 

vytváření mnoţstevních slev, čímţ přichází o některé ze svých zakázek. Jak však jednatel 

firmy říká: „nebudeme polevovat ze svých zásad.“ Tedy ze zásad, ţe jsou ceny pevně 

stanoveny na dané počty.  

Jedna z dalších slabých stránek je špatná propagace firmy. Firma by v tomto měla najít 

příleţitost a vyhledat nové obchodní zástupce, kteří v rámci domácího i zahraničního trhu 

budou dělat větší průzkum a intenzivněji nabízet poskytované sluţby, v čemţ je doposud 

konkurence o krok napřed. Tím by firma odstranila i další slabou stránku, kterou je pomalý 

vstup na zahraniční trhy. Tento vstup je zpomalen právě špatnou propagací firmy na těchto 

trzích.  

Další slabinou, jsou internetové stránky firmy, které nenabízejí mnoho informací a bylo by 

třeba je zpřehlednit.  

Velkou příleţitost vidí jednatel firmy v expandování do zemí třetího světa, uvaţuje také o 

otevření pobočky v některé z těchto zemí. Důvodem, proč tak podnik ještě neučinil je jiţ 

zmiňovaný špatný průzkum tohoto trhu. Státy ještě nebyly řádně zmapovány a nebyla 
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provedena podrobná strategická analýza, aby se firma rozhodla, která země je ta správná pro 

vstup nové pobočky.  

Velká příleţitost je otevření více poboček v rámci České republiky směrem na západ, čímţ by 

se firma dostala více do podvědomí zemím jako je Německo, Francie apod. S těmito zeměmi 

jsou prozatím v kontaktu pouze konkurenční firmy a to právě z důvodu lepšího umístění 

provozoven.  

Velké nebezpečí, které však hrozí v kaţdém odvětví, je vstup nové konkurence na trh. Toto 

nebezpečí je nyní však velmi malé, jelikoţ z důvodu ekonomické krize si firmy velmi 

rozmýšlejí jakýkoli velký krok. Rozšířit své pobočky si mohou dovolit pouze firmy, které jiţ 

mají své místo na trhu vybudováno, stejně jako tomu je u zkoumané firmy. Velmi nepříznivě 

na podnik působí také stále se měnící legislativa, zvyšování se sazebníku DPH a ostatních 

daní (daň pro bohaté). Dalšími náklady jsou poté stále rostoucí ceny energie, tepla a nájmů. 

3.4. Porterův model 5- ti konkurenčních sil 

Pozici podniku dle Portera určuje pět faktorů: 

Hrozba rostoucí vyjednávací síly odběratelů: 

Vyjednávací síla odběratelů firmy je velká, jelikoţ v době ekonomické krize se jejich počet 

rapidně sníţil, čímţ si firma nemůţe dovolit přijít o ţádného odběratele. Jednatel firmy zde 

musí zapojit své manaţerské schopnosti a znalosti, aby nepodlehl tlaku odběratelů a udrţel si 

své ceny na stanovené úrovni, v opačném případě by totiţ své výrobky a sluţby prodával pod 

nákladovou cenou. To je jeden z důvodů, proč firma nechce připustit ţádné slevy nad rámec 

poskytnutých optimálních cen.   

Hrozba vzrůstající vyjednávací síly dodavatelů: 

Vyjednávací síla dodavatelů je velká, jelikoţ podnik dodavatelských sluţeb vyuţívá pouze 

v malé míře u jednoho hlavního dodavatele. Podnik se svými zaměstnanci si snaţí většinu 

potřebných komponentů zajistit ve vlastní reţii. Přesto existují-li komponenty, které podnik 

potřebuje dodat od dodavatele, tak má vţdy jen jednoho hlavního, který sídlí v Maďarsku. 

Došlo-li by k výpadku sluţeb tohoto dodavatele, tak bude podnik nucen hledat jiného. 

Dodavatel z Maďarska není optimální řešení z důvodu dodání potřebného materiálu v delším 

časovém horizontu, neţli by to bylo u dodavatele z České republiky. Cenu má firma 
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s dodavatelem pevně stanovenou a z hlediska velikosti mnoţství, které odebírá je cena velmi 

přívětivá.  

Hrozba nově vstupujících konkurentů: 

Jak jiţ bylo dříve zmíněno, podnik povaţuje za přímé a velké konkurenty čtyři hlavní firmy 

v odvětví, které stejně jako zkoumaný podnik působí na trhu řadu let. Pokud by na trh 

vstoupil nový konkurent, bude mu trvat velmi dlouho, neţ si vybuduje dobré jméno, aby byl 

schopen přilákat odběratele. V tomto odvětví si odběratelé potrpí na dobré jméno firmy, které 

nelze získat ze dne na den. Navíc z důvodu ekonomické krize za poslední rok do odvětví 

ţádná nová firma nepřibyla, z tohoto důvodu se jednatel firmy PZB-LEŇO stabil, s.r.o. nové 

konkurence neobává. Na tomto trhu, v této situaci obstojí pouze firma, která má jiţ své jméno 

vybudováno. Taková firma můţe zváţit i rozšíření, či otevření nových poboček. Jelikoţ uţ 

nemusí investovat tolik do reklamy, aby se vůbec dostala do podvědomí.  

Hrozba substitutů: 

V tomto segmentu není moţno vyuţívat substituty v takové míře jako v jiných. Větší hrozbou 

je zde to, ţe firmy porušují servisní kontroly tím, ţe neprovedou tento servis v rámci daných 

legislativních zákonů a norem. Tento jev však nelze ze strany zkoumané firmy nijak zastavit 

či mu zabránit.  

Hrozba silné rivality v segmentu: 

Segment, ve kterém se sledovaná firma nachází, byl v předchozích letech přesycen řadou 

menších firem, které se snaţily vstoupit do odvětví a konkurovat tradičním firmám 

s dlouholetou zkušeností. Z důvodu krize i nezájmu ze strany odběratelů však tyto firmy dříve 

či později zanikly. V této chvíli se na trhu nachází pět velkých firem, které mají pomyslně 

domácí trh rozdělen a zaměřují se na zahraniční trh.  

3.5.  BCG analýza 

Charakteristika analýzy BCG a matice BCG jiţ byla uvedena v části teoretické. Nyní 

rozdělím portfolio podniku do kvadrantů matice BCG. Zanalyzuji, které výrobky a sluţby 

patří do kvadrantu otazníky, hvězdy, dojné krávy a psi. Abych tak mohl učinit, bylo nutné 

stanovit tempo růstu v procentech za jednotlivé sluţby a roky a také relativní trţní podíl, který 

mi poskytl jednatel podniku. Tempo růstu bylo stanoveno z porovnání počtu poskytnutých 
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sluţeb v roce 2010 a 2011. Potřebné dokumenty byly poskytnuty majitelem podniku. 

Znázornění je uvedeno v tabulce č. 3.4. 

Relativní trţní podíl byl stanoven na základě kvalifikovaného odhadu jednatele podniku, 

jelikoţ přesné statistiky konkurenčních podniků nejsou k dispozici.  

Tabulka č. 3.4. BCG analýza  

Poskytnuté sluţby 

Rok 2010 Počet 

poskytnutých 

sluţeb 

Rok 2011 Počet 

poskytnutých 

sluţeb 

Tempo růstu v % 
Relativní trţní podíl 

(odhad) 

     

Stabilní a 

polostabilní hasicí 

zařízení 

865 623 38,8 střední 

Čerpací stanice 

poţární vody 

400 405 + 1,23 střední 

Vnější a vnitřní 

rozvody poţární 

vody 

120 120 0 vysoký 

Technologická 

ochrana zařízení 
77 84 + 8,3 nízký 

Elektrická poţární 

signalizace 
330 524 + 37,0 vysoký 

Hasicí přístroje 1258 1012 24,3 střední 

Servis (revize) 2160 2880 + 33,3 nízký 

CELKEM  5210 5768 116,73 - 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Schéma č. 3.5. Aplikace matice BCG 

                        

Zdroj: vlastní zpracování 

Hvězdy  

Elektrická poţární signalizace je sluţba, kterou podnik zavedl aţ v roce 2007 a to z toho 

důvodu, ţe byla zcela inovována. U této sluţby se postupně zvyšuje tempo růstu, avšak ne 

tolik, jak bych si podnik přál a to z důvodu ekonomické krize. V roce 2008, kdy byla tato 

sluţba v počátku, neměla na trhu úspěch a podnik uvaţoval o jejím zániku. Postupně si však 

sluţba začala budovat své místo na trhu a v těchto letech jiţ dosahuje kladných hodnot. 

Jelikoţ je sluţba inovovaná, tak má vzhledem ke konkurenci podnik vysoký relativní trţní 

podíl.  

Otazníky 

Technologická ochrana zařízení je sluţba, která je neustále upravována a doplňována dle 

přání klientů. V roce 2008 v době ekonomické krize podnik tuto sluţbu přestal nabízet úplně 

z důvodu nulové poptávky. Na sklonku roku 2009 svůj prodej obnovil, avšak podíl na trhu je 

prozatím velmi nízký. Firma ani do budoucna nepočítá s tím, ţe by z této sluţby plynulo 

hlavní zisky.  

Krávy 

Servis je dlouhodobě hlavní zdroj příjmů firmy. V době ekonomické krize to byla právě tato 

poskytovaná sluţba, která firmě přinášela alespoň nějaký zisk. Důvodem je to, ţe odběratelé 
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tento servis potřebují z důvodu legislativy, proto poptávka po servisu i v době krize zůstala 

nezměněna, naopak v posledních letech dokonce vzrostla. Přesto je však relativní podíl na 

trhu nízký a to z důvodu konkurence, která tento servis také nabízí, a to mnohdy za 

výhodnějších podmínek. Zkoumaná firma však má své stálé klienty a nechce ze svých cen a 

podmínek slevit.  

Ač poptávka po hasicích přístrojích v loňském roce klesla, tak je to stále jeden z hlavních 

zdrojů zisku. Hasicí přístroje si odběratelé většinou kupují ve větším mnoţství a firma 

nepředpokládá rapidní úbytek. Vzhledem k nízké ceně oproti ostatním sluţbám, které nabízí, 

jí přijde pokles v roce 2011 oproti roku 2010 zanedbatelný a pevně věří na základě výsledků 

za letošní čtvrtletí, ţe v roce 2012 se situace opět zlepší. Tento fakt můţe jednatel firmy jiţ 

nyní potvrdit z důvodu zvýšení prodeje hasicích přístrojů za první dva měsíce roku 2012. 

Vnější a vnitřní rozvody vody jsou poskytovaná sluţba, která si jiţ několik let drţí svou 

úroveň a klienty. Sluţba přináší firmě zisky, ale nemá rostoucí tendenci. U této sluţby se do 

dalších let uvaţuje o jejím rozšíření či jiné inovaci nebo případném vyřazení z nabídky. Pro 

zkoumanou firmu není tato sluţba prioritní, ale z důvodu vysokého relativního podílu na trhu 

(konkurence nepouţívá tak kvalitní materiál) firma stále s vyřazením váhá.  

Psi 

Do tohoto segmentu můţeme zahrnout stabilní a polostabilní hasicí zařízení, které ač má 

relativní trţní podíl zhruba na střední úrovni, stále klesá ve své prodejnosti. Důvod vidí firma 

hlavně v ekonomické krizi, která odběratelům zasáhla do jejich finančních rozpočtů. 

Vzhledem k finanční náročnosti této sluţby se do budoucna nedá očekávat větší růst prodeje.  

Do tohoto segmentu jednatel firmy zařadil i čerpací stanice poţární vody, které se 

v prodejnosti za srovnávané roky 2010 a 2011 drţí na skoro stejné úrovni.  Firma však nečeká 

v nynějším roce tak stabilní poptávku, jelikoţ jiţ nevidí místo na trhu, kde by se tato sluţba 

uchytila, proto čekají pomalou stagnaci a následnou inovaci či zánik sluţby.  

3.6. Analýza vnějšího prostředí 

Demografické prostředí  

Pro zkoumaný podnik je demografický segment příznivý a to z toho důvodu, ţe odběratelé, 

s kterými firma komunikuje, jsou většinou lidé znalí tohoto podnikatelského prostředí. Toto 
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odvětví je pro muţskou část populace zajímavější. Co se týče zvyklostí domácností, tak 

jednatel firmy říká, ţe jsou důleţité hlavně v zahraničí, kde je zcela obvyklé mít v domácnosti 

dobré a správné hasicí bezpečnostní zařízení.  

Kulturní a sociální prostředí 

Firma se pohybuje na několika světadílech, kde dodává své sluţby a výrobky. Obyvatelé na 

kaţdém světadíle mají jiné poţadavky a přání, ale hlavně má kaţdý jiné hodnoty a priority. 

Pro firmu je nesmírně důleţité si předem dobře prostudovat do jaké země a za jakých 

podmínek se vydává, aby následným jednáním nebyla překvapena. Sám majitel říká, ţe těţká 

domluva je s odběrateli z Řecka, kde dodnes eviduje neuhrazené faktury za prodané sluţby a 

obává se, ţe vzhledem k ekonomické situaci tamějších obyvatel se proplacení jiţ nedočká. 

V státech jako je např. Kazachstán, ve kterém právě teď jednatel vyjednává, rádi nedodrţují 

stanovené termíny a smlouvy, coţ můţe vést ke komplikacím s vykonáním dané sluţby. 

Ekonomické prostředí 

Zde je velice důleţité jaká ekonomická situace se v daném státě nachází. Jednatel firmy uvedl, 

ţe z důvodu těţké ekonomické situace Řecka, Itálie či Islandu by zakázky do těchto zemí 

zcela určitě odmítli. Z důvodu nesolventnosti odběratelů, kteří díky tamním ekonomickým 

opatřením nemají dostatek finančních prostředků, se jednatel firmy obává, ţe by tyto zakázky 

neměly smysl a hlavně by z nich neplynul zisk. Ekonomická síla obyvatel v České republice 

je také velmi slabá a proto firma má zisk hlavně z prodeje servisu a hasicích zařízení, které je 

třeba pravidelně obměňovat a kontrolovat.  

Právní prostředí 

Právní prostředí je pro firmu důleţité jak na domácím trhu, tak trhu zahraničním. Firma musí 

mít vţdy správně prostudovány právní předpisy a akty dané země, do které se rozhodne 

vyváţet své sluţby a výrobky. Pokud by tak neučinila a porušila by nějaký právní akt, mohla 

by jí hrozit sankce. Jednatel firmy říká, ţe kaţdá země má jiné platné právní předpisy 

z hlediska bezpečnosti hasicích zařízení a je nutno tyto předpisy dodrţovat. Pokud by se 

předpis v cizí zemi nedodrţel a firma by zařízení namontovala jinak, nesplnila by svou 

zakázku a byla by penalizovaná.  
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Politické prostředí 

Politické prostředí je významný rizikový faktor při vstupu na zahraniční trh. Země třetího 

světa, na které se chce zkoumaný podnik zaměřit, mají tento politický systém nestabilní a 

hrozí zde riziko špatného vývoje. Politická situace můţe ovlivnit růst daňových sazeb, růst 

nezaměstnanosti, inflace a růst cen u zboţí a sluţeb. Tyto faktory by vedly k tomu, ţe by se 

odběratelé stali nesolventní a pro firmu by to byla ztráta 

Technologické prostředí 

Firma je zde ovlivněna technologickým pokrokem a změnami, které stále přinášejí nové a 

bezpečnější výrobky a sluţby. Firmu to nutí stále se o tyto nové technologie zajímat a 

obohacovat jimi své výrobky a sluţby, jelikoţ pokud by tak neučinila, mohla by nastat 

situace, ţe konkurence ji předstihne. Firma v tomto směru zkoumá zahraniční trhy, kde je růst 

technologií podstatně větší, neţ na domácím trhu.  

3.7. Finanční analýza 

V této části bude zobrazeno hodnocení hospodárnosti a výkonnosti společnosti za pomocí 

finanční analýzy, do které je zahrnuta rozvaha a vybrané poměrové ukazatele. Výkazy jsou za 

léta 2008, 2009, 2010 a 2011. Vzorce pro výpočet jsou uveřejněny v části teoretické.  

3.7.1 Rozvaha   

Firma nemá ţádný úvěr a její základní kapitál činí 1,052,000 Kč. Za období 2010 a 2011 

firma neudělala ţádnou investici do dlouhodobého hmotného majetku. Samotná rozvaha 

podniku za roky 2008, 2009, 2010 a 2011 je uvedena v příloze č. 3. Poměr mezi 

dlouhodobým majetkem a oběţnými aktivy za roky 2010 a 2011 je zhruba 60:40. Dlouhodobý 

majetek se dělí na DHM, DHM a také DFN. Dlouhodobý finanční majetek měl nejvyšší 

hodnotu v roce 2008, kdy jeho hodnota byla 4 251 000 Kč. Hlavní podíl na dlouhodobém 

hmotném majetku mají pozemky, stavby a samostatné movité věci a soubor movitých věcí. 

Dlouhodobý nehmotný majetek je dán hlavně softwary. Tento majetek měl za všechny 

sledované roky rostoucí tendenci. Oběţná aktiva měla mírně stoupající tendenci a dlouhodobé 

pohledávky se pohybují na 6% a ty krátkodobé jsou za sledované roky okolo 50%.  
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Graf  č. 3.6. Vývoj vybraných položek aktiv společnosti, zdroj vlastní zpracování 

 

Graf č. 3.7. Struktura aktiv společnosti, zdroj vlastní zpracování 
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zákonným rezervním fondem a ostatními fondy. Cizí zdroje jsou tvořeny pouze poloţkami 

s názvem rezervy, krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry. Krátkodobé závazky 

tvoří hlavně závazky z obchodních vztahů, které v letech 2010 a 2011 byly vyšší, neţli tomu 

bylo v letech předcházejících.  

 

Graf č. 3.8. Vývoj vybraných pasiv společnosti, zdroj vlastní zpracování 

 

 

Graf č. 3.9. Struktura pasiv společnosti, zdroj vlastní zpracování 
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3.7.2. Poměrové ukazatele 

Mezi nejdůleţitější faktory podniku je hradit své závazky. Proto je níţe vypočtena likvidita 

podniku, tedy schopnost hradit své závazky. 

Běţná likvidita společnosti vypočítána jako poměr oběţných aktiv ke krátkodobým závazkům 

je pro sledovaný podnik uvedena v tabulce č. 3.10. 

Běţná likvidita   

rok 2008 1,59 

rok 2009 1,89 

rok 2010 1,36 

rok 2011 1,51 

Tabulka 3.10. Ukazatel běžné likvidity společnosti, zdroj vlastní zpracování 

Z výsledků tohoto ukazatele je jasné, ţe společnost by měla zvýšit své oběţná aktiva, jelikoţ 

optimální hodnota běţné likvidity se pohybuje okolo hodnoty 2. Díky zvýšení oběţných aktiv 

by firma byla více likvidní.  

Likvidita pohotová se vypočte jako poměr oběţných aktiv očištěných od zásob ke 

krátkodobým závazkům. Výsledky pohotové likvidity zkoumaného podniku jsou uvedeny 

v tabulce č. 3.11.  

Pohotová likvidita   

rok 2008 1,07 

rok 2009 1,31 

rok 2010 0,95 

rok 2011 1,06 

Tabulka č. 3.11. Ukazatel pohotové likvidity společnosti, zdroj vlastní zpracování 

Tento ukazatel je aţ na rok 2010 v optimálních hodnotách. Tudíţ firma nemusí svůj poměr 

oběţných aktiv ke zásobám měnit.  

 

Dalšími důleţitými ukazateli jsou ukazatele aktivity. Jedná se zde o počet obratů za rok, dobu 

obratu aktiv a doba obratu zásob. Výpočty těchto ukazatelů jsou uvedeny části teoteritcké. 

Výše trţeb byla sdělena jednatelem podniku. Trţby za rok 2008 činily 30 102 000 Kč, za rok 

2009 to bylo 28 456 000 Kč, za rok 2010 byla výše trţeb 26 998 000 Kč a za rok 2011 byly 

trţby 25 469 000 Kč. 
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Výše uvedené ukazatele jsou uvedeny v tabulce č. 3.12. 

 

  2008 2009 2010 2011 

počet obratů za rok 0,85 0,87 0,87 0,82 

doba obratu aktiv (dny) 421 409 412 437 

doba obratu zásob (dny) 50 52 57 58 

Tabulka č. 3.12. Ukazatele aktivity, zdroj vlastní zpracování 

Počet obratů zásob za rok vychází u sledovaných let přibliţně stejně, tedy v rozmezí 0,82 aţ 

0,87 počtu obratů za rok. Znamená to, ţe za rok se uskuteční necelý jeden obrat. 

Doba obratu aktiv se v minulých letech uskutečnila v rozmezí 409 aţ 437 dnů. Coţ odpovídá i 

výsledkům počtu obratů za rok.  

Doba obratu zásob se pohybuje od 50 do 58 dnů. Takový počet dnů byly zásoby v předešlých 

letech vázány v podniku. 

V tabulce č. 3.13 jsou uvedeny výpočty ukazatelů zadluţenosti, mezi které patří podíl 

vlastního kapitálu a ukazatel zadluţenosti.  

  2008 2009 2010 2011 

podíl vlastního kapitálu 0,49 0,51 0,49 0,49 

ukazatel zadluţenosti 0,51 0,49 0,51 0,51 

Tabulka č. 3.13. Ukazatelé zadluženosti, zdroj vlastní zpracování 

Vidíme, ţe oba ukazatele jsou za poslední čtyři roky zcela stabilní. Jak z ukazatelů vyplývá, 

tak podíl vlastního kapitálu je přesně okolo 50%, stejně jako ukazatel zadluţenosti.  
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4. Návrhy a doporučení 

Cílem této práce byla analýza konkurenceschopnosti firmy PZB-LEŇO stabil, s.r.o., navrţení 

potencionálních zdrojů konkurenční výhody a návrh doporučení na zvýšení 

konkurenceschopnosti společnosti.  

Z hlediska zpracování práce lze říci, ţe zkoumaná firma je prosperující a dobře fungující 

podnik, který i přes velkou ekonomickou krizi díky svému širokému sortimentu sluţeb dostál 

své pozice na trhu. Podnik je stabilně fungující a má dobrou finanční základnu. Jednatel si 

potrpí na zásadu nemít dlouhodobé úvěry, coţ vidím i jako nevýhodu, jelikoţ by v tomto 

případě mohl pouţít splátku úroku do sníţení nákladů. Hodnocení podniku však nelze brát jen 

z hlediska ekonomického, ale také z hlediska vnímání podniku zákazníky, jeho postavením na 

trhu, dodavateli a dalšími atributy.  

Dle finanční analýzy je firma ve všech sledovaných letech zisková. Tento stav má však 

postupem času klesající tendenci a to z důvodu dopadů ekonomické krize. Jak sám jednatel 

firmy řekl, tak v letech před krizí byla čísla zisků podstatně vyšší.  Ekonomická krize je však 

jev, kterému se firma nemůţe vyhnout, jelikoţ postihuje její blízké okolí.  

Firma by se do následujících let z ekonomického hlediska měla zaměřit na zvýšení čistého 

zisku, zvýšení trţeb a sníţení nákladů. Jeden z hlavních nedostatků firmy vidím malou 

flexibilitu v určování cen svých sluţeb a výrobků. Ač má firma cenu optimálně stanovenou 

pro zákazníka, tak pouze za určitých podmínek a při odběru určitého mnoţství. Pokud má 

však zákazník nějaké jiné specifika a poţadavky, tak se cena striktně dodrţuje. Není lze 

prostor na smlouvání.  

 Firma má pevně stanovené ceny za daná mnoţství výrobků a odvedené práce, které nelze 

měnit. Pokud by firma zavedla nové ceny – cenové balíčky, které by byly výhodnější pro 

velkoodběratele, přilákala by si tím širší spektrum potencionálních klientů. Tímto 

nedostatkem se firma připravuje o část odběratelů a tím i trţeb a následného zisku. Firma se 

bojí, ţe v případě zavedení slev by si pohoršila, jelikoţ by většina odběratelů začala smlouvat 

o cenách, coţ by ve finálním důsledku vedlo naopak k horší situaci a ke ztrátě, neţli k zisku. 

Pokud si firma není jistá, jak by zákazník přijal změnu ceny, navrhuji provést průzkum trhu, 

kde by se mimo jiné mohla dozvědět, zda uspokojuje potřeby a kvalitu, kterou zákazníci 

očekávají.   
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Navrhuji tedy firmě upravit či doplnit ceník o poloţku procentuální mnoţstevní slevy, čímţ 

by zvýšila spokojenost zákazníků a to i těch potencionálních.  

Důleţitá pro společnost je také marketingová činnost, která je prozatím slabá. Internetové 

stránky mají neúplné informace, které je potřeba doplnit. Tyto atributy má veškerá 

srovnávaná konkurence dle subjektivního šetření na lepší úrovni. 

 Z hlediska technického pokroku je moţno, aby společnost vyuţila nových inovací, které se 

na domácím i zahraničním trhu objevují a snaţila se zavést nový výrobek či sluţbu, čímţ by 

dostala náskok před konkurencí. Mezi hlavní inovace patří speciální certifikované hasicí 

zařízení či tlakové nádoby.  

Vzhledem k tomu, ţe firma výlučně vyuţívá dodavatele z Maďarska, se kterým má 

dlouhodobé dobré vztahy, doporučuji tyto vztahy udrţet a popřípadě se s tímto dodavatelem 

pokusit vyjednat podmínky moţné spolupráce v Maďarsku, či případného spojení a otevření 

společné pobočky, čímţ by zkoumaná firma, tak i dodavatel získali konkurenční výhodu. Na 

druhou stranu by určitě bylo pro firmu vhodné, aby se poohlédla i po dalším dodavateli pro 

případ, ţe by dodavatel z Maďarska měl výpadek dodávek, či by si začal diktovat nepříznivé 

podmínky.  

Další doporučení pro firmu plyne z toho, ţe se málo soustředí na rozvoj zahraničních 

poboček. Velký nedostatek je zde vidět v průzkumu trhu, který je velmi špatný, a proto se 

firma bojí na jakýkoliv trh vstoupit s novou pobočkou. Navrhuji proto firmě přijmout nebo 

vyškolit speciální zaměstnance, kteří budou mít prozkoumání trhu na starosti a určí to 

nejvhodnější místo pro novou pobočku. Firma má finanční rezervu na otevření nové pobočky, 

zpět od tohoto kroku ji také drţí fakt, ţe svět zaţívá další ekonomickou krizi. Výši finanční 

rezervy si však z taktických důvodů nepřeje podnik zveřejňovat.  

V letech 2010 a 2011 firma těţila zisk pouze z prodeje hasicích zařízení a servisních sluţeb, 

ač nemá podíl na trhu vysoký, ale naopak nízký. Bylo by dobré zaměřit se na tuto sluţbu a 

výrobek. Naopak by firma měla ukončit výrobu stabilních a polostabilních hasicích zařízení, 

které jsou z dlouhodobého hlediska ve ztrátových hodnotách. Firma na tyto výrobky musí 

získávat finanční prostředky právě z jiţ zmíněných servisních sluţeb a prodeje hasicích 

zařízení.  
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Návrhy a doporučení uvedeny v této práci byly předány jednateli podniku, který je po svém 

uváţení uvede do praxe. Co se týče výtky na internetové stránky, jiţ v této chvíli se na tomto 

nedostatku intenzivně pracuje.  
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5. Závěr 

 Hlavním cílem této práce bylo zjištění a posouzení konkurenceschopnosti firmy PZB-LEŇO 

stabil, s.r.o. Toto posouzení bylo provedeno na základě odborných metod a technik. Bylo 

vyuţito SWOT analýzy, BCG analýzy, Porterovy analýzy 5- ti konkurenčních sil, analýzy 

vnějšího prostředí a v neposlední řadě vyuţití poziční mapy, která graficky znázorňuje pozici 

sledované firmy na trhu. Další část obsahovala finanční analýzu podniku, ve které je 

vykazována ţivotaschopnost podniku a jeho zisk v minulých letech. 

Práce byla rozdělena do tří hlavních částí. První hlavní část obsahovala teoretická východiska 

k finanční analýze, objasnění zdrojů finanční analýzy, objasnění finančních výkazů a jejich 

rozdělení, dále vzorce poměrových ukazatelů a teorii k těmto vzorcům. Dále se teoretická část 

zabývá vysvětlením pojmů odborným metod a technik, tedy SWOT analýzou, BCG analýzou, 

poziční mapou, Porterovým modele 5- ti konkurenčních sil a analýzou vnějšího prostředí.  

Druhá kapitola tvoří aplikaci odborných metod a technik spolu s finanční analýzou a 

poměrovou analýzou na vybraný podnik. Na úvod byla představena analyzovaná společnost 

PZB-LEŇO stabil, s.r.o. a také byly představeny a popsány výrobky a sluţby, které firma 

nabízí a poskytuje. Dále se kapitola věnuje jiţ samotné aplikaci zmíněných odborných metod 

a technik. U SWOT analýzy došlo k hodnocení silných a slabých stránek podniku, jeho 

příleţitostí a hrozeb. Tato analýza byla i graficky zpracovaná pro lepší přehlednost. 

K sestavení analýzy bylo vyuţito rozhovoru s jednatelem podniku. K sestavení poziční mapy, 

která určuje pozici firmy na trhu z hlediska kvality a ceny jejich sluţeb, bylo vyuţito 

dotazníkové šetření. Šetření ukázalo, ţe se firma vyskytuje na třetím místě z pěti 

jmenovaných firem, které jednatel podniku označil za největší konkurenci na trhu. Tento 

výsledek byl pro jednatele pozitivní, jelikoţ ho sám takto předpokládal. BCG analýza se 

zabývala samotnými sluţbami a výrobky podniku. Hodnotilo se zde tempo růstu daných 

sluţeb, výrobků a taky jejich relativní podíl na trhu, který byl stanoven jednatelem firmy, 

který se v tomto oboru dobře vyzná. Porterova analýza se zabývala pěti největšími hrozbami 

podniku a v analýze vnějšího prostředí je soustředěna na vstup na zahraniční trh. Poslední 

podkapitolou byla samotná finanční analýza, která poukázala za zdraví sledované firmy, které 

je v normě.  

Poslední kapitolou jsou návrhy a doporučení, které by dle autora vedly ke zlepšení postavení 

firmy na trhu.   
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Závěrečné hodnocení podniku je, ţe byl sledován finančně stabilní, samostatný a 

konkurenceschopný podnik, který však potřebuje změnit strukturu nabízených výrobků a 

sluţeb a expandovat na zahraniční trh, kde bude mít větší moţnost se rozvíjet.  

Přínos práce autor vidí v moţnosti aplikace analýzy konkurenceschopnosti a finanční analýzy 

v praxi. Celá práce byla konzultována s jednatele společnosti, který také poskytl veškeré 

informace a data, které si přál, aby byla zveřejněna.  
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Příloha č. 1: Rozhovor 
 

V následujícím textu je interpretován rozhovor s jednatelem podniku, panem Ing. Dušanem 

Káňou.  Rozhovor byl otevřený a respondent byl obeznámen s cílem dotazování. Rozhovor 

proběl osobně. Při kladení otázek byl respondentovi podrobně vysvětlen jejich význam.  

Jaký je cíl Vašeho podnikání? 

Rozhodně zisk a dělat práci co moţná nejlépe. 

Jaké jsou dle Vašeho názoru příležitosti a hrozby v oboru, ve kterém se vyskytuje Vaše 

firma? 

Jako příleţitost je určitě moţnost zdokonalování se. Nabízet sluţby a produkty, které jiné 

podniky nenabízí, být otevřen novým nápadům a trendům. S tím souvisí i hrozby. Pokud 

člověk na chvíli zůstane stát, tak jej konkurence předeţene. Tudíţ je to o neustálé inovaci a 

zdokonalování se. Hrozbami jsou určitě také neustále se zvyšující daně, růst cen za teplo, 

energii, odvody za zaměstnance.  

Všechny hrozby souvisí i s ekonomickou krizí, která ubírá na financích také našim 

odběratelům a tím se sniţují i zisky naší firmě a ta poté méně profituje. 

Co se týče příleţitostí, ještě bych doplnil vstup na zahraniční trhy, konkrétně do zemí třetího 

světa, kam by naše firma ráda expandovala. Není to však tak jednoduché, chce to dobrý 

průzkum trhu, na který teď není čas a hlavně vhodný personál – v tom vidím velkou 

příleţitost.  

Můžete definovat silné a slabé stránky Vašeho podniku? 

Silnou stránkou je určitě naše praxe a zkušenost v oboru. Na trhu se pohybujeme uţ řadu let a 

tím jsme známí také v podvědomí odběratelů. Myslíme si také, ţe naše nabídka sluţeb je 

široká a ceny jsou přívětivé a optimálně stanoveny pro zákazníka. Ale pozor – neposkytujeme 

ţádné slevy. Naše ceny jsou pevně stanoveny tak, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám 

zákazníků.  

 



 

Co se týče slabých stránek, tak ty vidím v propagaci naší firmy na internetu a také v zahraničí. 

Stále nemůţeme najít správného obchodního zástupce, který by nám vybudoval to správné 

zázemí v zahraničí. Někteří také tvrdí, ţe naše pevně stanovené ceny jsou spíše negativní 

stránka, neţ ta pozitivní. Je to moţné, ale bojíme se, ţe mnoţstevními slevami bychom se 

připravili o zisk. Naši klienti jsou na pevné ceny jiţ naučeni, je však moţné, ţe klienti, kteří 

slyší na slevy, raději vyuţijí naší konkurence.  

Ovlivňují podnik vlivy vnějšího prostředí? 

Určitě. Hlavně se to týká zvyšování daní a dalších sazeb ze stran státu. Stát nám podnikatelům 

všeobecně neposkytuje příznivé podmínky. Zvyšování daní se odráţí nejen ve zvýšení cen 

našich výrobků, ale také zvýšení cen našich dodavatelských produktů. Zvýšením daní mají 

také odběratelé menší mnoţství peněz a dobře si rozmyslí, kde je vyuţijí.  

Jak si dle Vás stojí podnik vzhledem ke konkurenci? 

Toto je těţká otázka, ale naše firma si dělá průběţně průzkumy, tak víme, ţe máme zhruba 

čtyři velké konkurenty. Stojíme někde uprostřed.  

Ohodnoťte prosím pět konkurenčních sil v Porterově modelu. 

Co se týče dodavatelů – máme jednoho velkého z Maďarska. Je to náš dlouholetý dodavatel, 

takţe máme spíše přátelské vztahy. Z těchto důvodů zde ţádnou hrozbu nevidím, vţdy se s 

ním dalo domluvit. Je však pravda, ţe se můţe stát jakákoli nečekaná událost. Nad touto 

otázkou se musíme zamyslet.  

Konkurence se bojíme dnes a denně, ale v nynější ekonomické krizi to není aţ tak moc 

aktuální, jelikoţ je to velké úsilí vstoupit na trh a firmy v této krizi nechtějí své peníze do 

tohoto úsilí investovat.  

Odběratelé jsou většinou stále a také se snaţíme udrţovat přátelské, ale profesionální vztahy.  

Jakou máte vizi do dalších let? 

Rozrůstat se. Chceme otevřít pobočky hlavně v zahraničí. V zemích třetího světa. Uvaţujeme 

také o pobočce někde okolo Prahy.  

 

 



 

Příloha č. 2:  

Dotazník 

Váţená paní, váţený pane, 

v rámci své diplomové práce si Vás, jako student Fakulty metalurgie a materiálového 

inţenýrství Vysoké školy báňské TUO dovoluji poţádat o vyplnění tohoto dotazníku. 

Dotazník bude slouţit k marketingovému výzkumu. Věnujte, prosím, přibliţně 5 min. svého 

času na vyplnění dotazníku. Dotazník je zcela anonymní a Vaše odpovědi budou vyuţity 

pouze pro potřeby tohoto výzkumu. Děkuji za Vaši ochotu a čas strávený vyplněním tohoto 

dotazníku. 

Bc. Adam Levit, student 5. ročníku FMMI 

1. Jaké podniky zabývající se poţárně bezpečnostním zařízením znáte? Napište, prosím, 

maximálně 5 názvů. 

……………………………………………………………………………………………….. 

2. U kterého podniku své produkty a sluţby odebíráte?  

……………………………………………………………………………………………….. 

3.Do jaké míry jsou pro Vás následující vlastnosti důleţité při výběr podniku? Seřaďte 

faktory od nejvíce důleţitých po nejméně ( 1 – nejvíce důležité, 5 – nejméně důležité) 

 

Nízká cena  1 2 3 4 5 

Kvalita sluţeb  1 2 3 4 5 

Známost  1 2 3 4 5 

Předchozí zkušenost 1 2 3 4 5  

V následujících otázkách zakroužkujte, prosím, odpovídající variantu. 

 

4. Jste muţ nebo ţena? 

a) muţ b) ţena



 

 

5. Kolik je Vám let? 

a) 15 – 25  

b) 26 – 35  

c) 36 – 45 

d) 46 – 55 

e) 56 a více 

 



 

Výsledky dotazníkového šetření: 

V této části graficky znázorňuji dotazníkové šetření. Jedná se o pět otázek. Dotazník vyplnilo 

sto respondentů z celé České republiky. S rozesílkou a vyplněním dotazníků mi pomáhal 

jednatel zkoumaného podniku. Respondenti byli hlavně jednatelé či zástupci firem a podniků, 

které poptávají produkty a sluţby z oboru poţárně bezpečnostních zařízení.  

Otázka č. 1: Jaké podniky zabývající se požárně bezpečnostním zařízením znáte? 

Graf č. 1. Znázorňuje, ţe nejznámější je firma Klika a.s., dále Traser s.r.o., poté zkoumaný 

podnik a následně firmy Accuro s.r.o. a Rubing s.r.o. 

 

Graf č. 1: Známost firem, zdroj vlastní zpracování 

Otázka č. 2: U kterých své produkty a služby odebíráte? 

Z grafu č. 2 je patrné, ţe nejvíce lidé odebírají od firem ve stejném pořadí, jako je jejich 

známost. Tento jev je zcela logický, jelikoţ kaţdý respondent má určitě svůj vybraný podnik, 

od kterého odebírá produkty a sluţby.  
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Graf č. 2: Množství odběratelů, zdroj vlastní zpracování 

Otázka č. 3: Do jaké míry jsou pro Vás následující vlastnosti důležité při výběr podniku? 

V grafu č. 3 je znázorněno, ţe nejdůleţitější pro respondenty je předchozí zkušenost, nízká 

cena a kvalita sluţeb. Jako poslední je známost firmy.  

 

Graf č. 3: Důležitost vlastností firem, zdroj vlastní zpracování 

Otázka č. 4: Jste muž nebo žena? 

Dotazník obdrţelo 62 muţů a 38 ţen.  

Otázka č. 5: Kolik je Vám let? 

Z grafu č. 5 je patrné, ţe největší zastoupení dotázaných bylo ve věku 36 – 45 let, dále ve 

věku 46 – 55 let. 
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Graf č. 5: Věk, zdroj vlastní zpracování 
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Příloha č. 3 – Rozvaha společnosti PZB-LEŇO stabil, s.r.o. 2008-2011 v Kč 
Rok  2008 2009 2010 2011  

Aktiva celkem  35 250 000 32 344 000  30 947 000  30 884 200  

Pohledávky za upsaný základní 

kapitál  

0  0  0  0  

Dlouhodobý majetek  21 120 000  18 856 000 17 148 000 16 963 000 

Dlouhodobý nehmotný majetek    2 184 000   2 034 000   1 987 000   1 903 000 

Zřizovací výdaje  0  0  0  0  

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  0  0  0  0  

Software  974 000 2 034 000 1 987 000 1 903 000 

Ocenitelná práva  0    0  0  

Goodwill  0  0  0  0  

Jiný DNM  0  0  0  0  

Nedokončený DNM  1 210 000  0  0  0  

Poskytnuté zálohy na DNM  0  0  0  0  

Dlouhodobý hmotný majetek  14 685 000  13 212 000 11 789 000 11 691 000 

Pozemky  2 847 000 2 446 000 2 678 000 2 458 000 

tavby  7 426 000 6 854 000 5 458 000 5 336 000 

Samostatné movité věci a soubory mov. 

věcí  

3 021 000 2 956 000 2 849 000 2 689 000 

Pěstitelské celky trvalých porostů  0  0  0  0  

Dospělá zvířata a jejich skupiny  0  0  0  0  

Jiný DHM  0  0  0  0  

Nedokončený DHM  725 000 547 000 667 000 874 000 

Poskytnuté zálohy na DHM  666 000 409 000 137 000 334 000 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  0  0  0  0  

Dlouhodobý finanční majetek  4 251 000 3 610 000 3 372 000 3 369 000 

Podíly v ovládaných a řízených osobách  4 251 0000  3 610 000 3 372 000 3 369 000 

Podíly v ÚJ pod podstatným vlivem  0  0  0  0  

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 

podíly  

0  0  0  0  

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící 

osoba, PV  

0  0  0  0  

Půjčky a úvěry společníkům, akc., 

členům D  

0  0  0  0  

Jiný DFM  0  0  0  0  

Pořizovaný DFM  0  0  0  0  

Poskytnuté zálohy na DFM  0  0  0  0  

Oběžná aktiva  13 130 000  13 486 000 13 775 000 13 921 000 

Zásoby    4 228 000   4 136 000   4 321 000   4 084 000 

Materiál  1 987 000 1 844 000 2 091 000 1 961 000 

Nedokončená výroba a polotovary  0  0  0  12 000 

Výrobky  1 775 000 1 517 000 1 621 000 1 589 000 

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny  0  0  0  0  

Zboţí  66 000 87 000 93 000 88 000 

Poskytnuté zálohy na zásoby  400 000 688 000 516 000 434000 

Dlouhodobé pohledávky  847 000  775 000 801 000 852 000 

Pohledávky z obchodních vztahů  0  0  0   

Pohledávky - ovládající a řídící osoba  0  0  0  0  

Pohledávky - podstatný vliv  0  0  0  0  

Pohledávky za společníky, akcionáře 0  0  0 0  

Dlouhodobé poskytnuté zálohy  624 000 598 000 634 000 677 000 

Dohadné účty aktivní  0  0  0  0  

Jiné pohledávky  223 000 177 000 167 000 175 000 

Odloţená daňová pohledávka  0  0  0  0  
 

 
Krátkodobé pohledávky  7 247 000 7 337 000 7 258 000 6 896 000 

Pohledávky z obchodních vztahů  4 842 000 6 810 000 6 036 000 6 123 000 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba     874 000 0  0  0  



 

Pohledávky - podstatný vliv  0  0  0  0  

Pohledávky za společníky, akcionáře 0  0  0  0  

Sociální zabezpečení zdravotní pojištění  0  0  0  0  

Stát - daňové pohledávky  1 054 000 0 609 000 0  

Krátkodobé poskytnuté zálohy  325 000  224 000 311 000 301 000 

Dohadné účty aktivní  114 000 98 000 102 000 111 000 

Jiné pohledávky  38 000 205 000 200 000 361 000 

Krátkodobý finanční majetek  808 000 1 238 000 1 395 000 2 089 000 

Peníze  60 000 89 000 158 000 237 000 

Účty v bankách  748 000 925 000 766 000 1 364 000 

Krátkodobé cenné papíry a podíly  0 224 000 471 000 488 000 

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek  0  0  0  0  

Časové rozlišení  1 000 000  2 000 324 000 200 

Náklady příštích období  1 000000  2 000 24 000 200 

Komplexní náklady příštích období  0  0  0  0  

Příjmy příštích období  0  0 0  0  
 

 

 
Rok  2008 2009 20010 2011 

Pasiva celkem  35 250 000 32 344 000  30 947 000  30 884 200  

Vlastní kapitál  17 458 000 16 475 000 15 357 000 15 296 000 

Základní kapitál  1 052 000  1 052 000 1 052 000 1 052 000 

Základní kapitál  1 052 000  1 052 000 1 052 000 1 052 000 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly  0  0  0  0  

Změny základního kapitálu  0  0  0  0  

Kapitálové fondy  -258 000 - 365 000 - 332 000 - 341 000 

Emisní áţio  0  0  0  0  

Ostatní kapitálové fondy  0  0  0  0  

Oceňovací rozdíly z přecenění maj.a záv.  -258 000 - 365 000 - 332 000 - 341 000 

Oceňovací rozdíly z přecenění při 

přeměn.  

0  0  0  0  

RF, nedělit. fond a ostatní fondy ze 

zisku  

1 102 000 1 110 000 999 000 1 104 000 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond  925 211  945 147 856 000 978 000 

Statutární a ostatní fondy  176 789 164 853 143 000 126 000 

Výsledek hospodaření minulých let  15 562 000 14 678 000 13 638 000 13 481000 

Nerozdělený zisk minulých let  15 562 000 14 678 000 13 638 000 13 481000 

Neuhrazená ztráta minulých let  0  0  0  0  

Cizí zdroje  17 792 000 15 869 000 15 590 000 15 588 200 

Rezervy  1 112 000 1 036 000 0 1 105 000 

Rezervy dle zvláštních práv.předpisů  0 1 036 000 0  0  

Rezerva na důchody a podobné závazky  0  0  0  0  

Rezerva na daň z příjmů  1 112 000 0  0 1 105 000 

Ostatní rezervy  0  0  0  0  

Dlouhodobé závazky  3875 000 5 871 000 5 999 000 6 258 000 

Závazky z obchodních vztahů  0  0  0  0  

Závazky - ovládající a řídící osoba  0  0  0  0  

Závazky - podstatný vliv  0  0  0  0  

Závazky ke společníkům, akcionářům 

apod.  

0  0  0  0  

Dlouhodobé přijaté zálohy  0  0  0  0  

vydané dluhopisy  0  0  0  0  
 

Dlouhodobé směnky k úhradě  0  0  0  0  

Dohadné účty pasivní  0  0  0  0  

Jiné závazky  0  0  0  0  

Odloţený daňový závazek  3875 000 5 871 000 5 999 000 6 258 000 

Krátkodobé závazky  8 254 000 7 125 000 9 874 000 9 236 000 

Závazky z obchodních vztahů  5 124 000 5 741 000 6 874 000 6 014 000 

Závazky - ovládající a řídící osoba  0  0  0  0  



 

Závazky - podstatný vliv  0  0  0  0  

Závazky ke společníkům, akcionářům 

apod.  

0  0   0  

Závazky k zaměstnancům  897 000 995 000 1 025 000 1 002 000 

Závazky ze soc.zabezp. a zdrav.pojištění  564 000 669 000 678 000 745 000 

Stát - daňové závazky a dotace  512 000 610 000 478 000 502 000 

Krátkodobé přijaté zálohy  85 000 98 000 103 000 147 000 

Vydané dluhopisy  0  0  0  0  

Dohadné účty pasivní  664 000 589 000 412 000 458 000 

Jiné závazky  408 000 399 000 304 000 368 000 

Bankovní úvěry  4 551 000 1 837 000 283 000 942 000 

Bankovní úvěry dlouhodobé  0 0 0 0 

Bankovní úvěry krátkodobé  4 551 000 1 837 000 283 000 942 000 

Krátkodobé finanční výpomoci  0  0  0  0  

Časové rozlišení  0  0  0   

Výdaje příštích období  0  0  0  0  

Výnosy příštích období  0  0  0  0 
 

 

 


