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Abstrakt 

  

 

Tématem této bakalářské práce je vymezení optimální ceny dodávaných 

koupelnových sestav. 

V teoretické části jsme se zaměřovali na vývoj stavebnictví od roku 1993 

až po současnost a bylo zmíněno  několik významných milníků. Nejvýraznější dopad 

na dnešní situaci měl rok 2008 a začátek světové krize. Ta se podepsala na stavu 

ekonomiky, jak ji známe dnes. 

V praktické části jsme se zabývali nabídkou a poptávkou jako základní teorií 

mikroekonomie. Provedli jsme analýzu klientů a cen v dané lokalitě. 

Vytvořili jsme „zlatý střed“ a dle něho jsme stanovili nejběžnější cenu dodávané 

koupelnové sestavy a WC. 

 

 

 

 

Abstract 

 

 The theme of this work is to define the optimal prices supplied bathroom sets. 

In the theoretical part, we focus on the development of the construction industry 

from 1993 to the present and there have  been mentioned several important milestones. 

The most significant impact on today's situation was in 2008 and the beginning of the 

global crisis. The state of the economy  has been influenced by it as we know it today.  

In the practical part, we examined the supply and demand as the fundamental 

theories of microeconomics. We performed analysis of clients and prices in the 

locality.  

We created the "golden middle" and according to him, we determined the most 

common price assemblies supplied bathroom and WC. 
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1 ÚVOD 

 

Cílem práce je vytvořit cenového reprezentanta pro koupelnové sestavy v daném 

regionu, konkrétně na Vysočině. Jedná se o metodickou pomůcku zhotovitele, 

která umožní rychlé navržení ceny do případných soutěží. Před tématem samotným 

je nutné se nejprve věnovat situaci ve stavebnictví. Sledovat budeme vývoj od roku 

1993, kdy vznikla Česká republika až po současnost. V průběhu se pozastavíme 

u několika milníků a tím nejvýznamnějším bude rok 2008. K vyhodnocení stavu nám 

pomůžou důležité ukazatele např. HDP, příjmy a rozestavěnost. 

 

Po přezkoumání a zhodnocení přejdeme k tématu samotnému. Hlavním úkolem 

je výběr ideální sestavy do koupelny, jež je definována nejdůležitějším rysem 

a to poměrem ceny a kvality. 

V rámci klientely budeme rozlišovat koncového zákazníka, osoby 

s živnostenským listem a stavební firmy. Bude třeba provést průzkum cenové analýzy 

produktů a vytvořit předpoklady pro konkurenceschopnost na trhu. 
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2 VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ 

 

Stavebnictví v České republice patří podobně jako v ostatních zemích celé EU, 

patří mezi nejvýznamnější národohospodářská odvětví. V současné době vytváří zhruba 

7 % hrubé přidané hodnoty a zaměstnává kolem 9 % osob pracujících v civilním 

sektoru. Svou produkcí má značný vliv na vytváření prostředí pro život a přispívá 

k míře pohodlí celého obyvatelstva. Tato skutečnost staví stavebnictví do specificky jiné 

pozice než všechna ostatní odvětví.  

 

Stavebnictví ovlivňuje dění v naší společnosti a je s ní přímo spojeno. Slouží jako 

ukazatel vyspělosti národa a bez celkové prosperity státu se mu nebude nikdy dařit. 

V tomto oboru je znatelně viditelná kontinuita, která má setrvává kolem dvou let. 

V případě útlumu hospodářství sice nedojde k okamžitému poklesu stavebního objemu, 

ale při zlepšení situace vždy trvá znovunastartování déle než v jiných oborech.  

 

Struktura podnikatelských subjektů je obdobně jako v zemích EU zastoupena 

především malými a středné velkými firmami. 

Gigantické společnosti se u nás vyskytují v menším počtu a častou jsou dceřinými 

subjekty zahraničních investorů. Jsou dodavateli velkých stavebních zakázek a mají 

progresivní výrobně ekonomickou úroveň a pracují s četnými subdodávkami (v roce 

1993 to bylo cca 25%, dnes u největších společností jako Metrostav a.s., Skanska a.s. 

atd. je to téměř 80%) 

Sektory spolu působí navzájem na stavebním trhu v ČR a ovlivňují se.  

 

Trendy vývoje výrazně ovlivnily jak změny systému v české ekonomice 

(privatizace, daňový systém), tak i odlišnost stavebnictví od jiných odvětví (mobilita 

místa výroby a délka stavebního cyklu). 

Vývoj stavebnictví ukazuje hospodářský cyklus celé ekonomiky a výrazně 

ovlivňuje další odvětví ekonomiky. Mimo jiné také vytváří náš pohled na všední život 

(kde a v čem bydlíme, kudy jezdíme...).[4] 
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2.1 Důležité časové milníky 

 

Vývoj ekonomiky a stavebnictví v letech 1993 až 2008: 

 Rok 1993 - první rok po rozdělení ČSR, zavedení nové daňové soustavy, 

minimální růst HDP, inflace přesáhla 20% 

 Rok 1994 až 1996- zvýšení růstu HDP, pokles míry inflace pod 10%, 

vysoká míra investic, růst deficitu běžného účtu platební bilance 

 Rok 1997 až 1998 - zpomalení hospodářského růstu a snížení HDP, přibývá 

nezaměstnaných, inflace stagnuje a hrubě roste zadluženost státu 

 Rok 1999 až 2005 - zastavení zpomalení růstu HDP a obnova dynamiky 

růstu, pokles inflace a růst investičních záměrů 

 Rok 2005 až 2008 - HDP roste a dosahuje svého maxima, roste zadluženost 

občanů díky levným půjčkám 

 Rok 2009-2013 - rok 2009 je dobou největšího úpadku státní i celosvětové 

ekonomiky, nízké ceny realit, útlum stavební produkce 

 Rok 2014 - prognóza na rok 2014 je nárůst HDP, výraznější zvýšení objemu 

stavebních zakázek díky levnějším půjčkám 

 

Signály vlády a finančních expertů nám dávají dobré vyhlídky pro letošní rok, 

ale většina podnikatelů nevěří v jejich předpoklady. Vidinu zlepšení situace vidí 

až v roce 2015.[5] 

 

Nyní se vrátíme do roku 2008, abychom si mohli lépe objasnit současný stav naší 

společnosti a ekonomiky, která je velmi úzce spjata se stavebnictvím.  

V prvních šesti měsících roku 2008 vrcholí stavební boom (obrovský rozmach 

stavebnictví, který byl nesmyslně vytvořen pod nátlakem chamtivých úředníků). Stavět 

mohl kdokoli. Nový dům nebo byt si mohl koupit bohatý i člověk úplně bez peněz 

a finančního zázemí. Ceny nemovitostí měly neustále stoupat, což je paradox, který již 

tehdy byl znám, nicméně byl přehlížen. 
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Tomáš Baťa, český podnikatel, číslo jedna, roku 1929 ¨použil přirovnání: 

„Některé banky se podobají půjčovně deštníků. Nabízejí půjčku, když svítí slunko, 

a chtějí ji zpět, když začne pršet“. 

 

2.2 Vyhrocení finanční situace v roce 2008 

 

 Výše uvedené vyjádření podtrhuje genialitu Baťovců a naprosto přesně vystihuje 

hypoteční trh na podzim roku 2008. V září oznamuje jedna z největších amerických 

bank Lehman Brothers krach a žádá ochranu před věřiteli. V tento den se zastavil 

stavební boom a kolotoč nekonečných hypoték. Svět  se změnil v okamžiku jediné 

minuty. Vypukla krize v USA a expandovala do celého světa. Ceny nemovitostí padly 

na nejspodnější dno. Shodou okolností to bylo na den přesně 14 let, co ČNB vydala 

první bance hypoteční licenci. 

 

Často jsme slýchali, že krizi způsobily hypotéky, což není pravda. Byly pouze 

nástrojem pro půjčování peněz lidem. Opravdovou příčinou byla chamtivost byrokracie, 

jež byla maskována cílem zvýhodnit určitou skupinu obyvatel. Mluvíme-li 

o hypotékách, pak cílem bylo zvýšení dostupnosti bydlení pro širší vrstvy obyvatelstva, 

a to i pro skupiny domácností, které by na splácení hypoték za normálních okolností 

nedosáhly.  

 

Za Clintonovy vlády byla pravidla regulace CRA (organizace dohlížející 

na vydávání hypoték) razantně oslabena a politické cíle převládly nad svobodným 

trhem, neboť vláda z pozice své moci a intervence chtěla rozšířit poskytování hypoték 

pro všechny vrstvy obyvatelstva. 

 Banky byly tlačeny k tomu, aby opustily svá tradiční kritéria pro schválení 

hypotéky a přešly k  uvolněným pravidlům. Ještě před koncem roku 2000 byla zavedena 

tzv. sekuritizace (transformace pohledávky do cenných papírů) hypoték, kdy stát 

podporoval prodej těchto obligací a pro investory v USA i v zahraničí se staly velmi 

zajímavými. 

 



5 
 

 Úředníci vycházeli z předpokladu, že hodnota nemovitostí poroste i nadále. 

V této souvislosti si uvědomme, že jak v USA, Velké Británii, tak i u nás rostla cena 

nemovitostí po roce 2000 prakticky nepřetržitě až do příchodu krize. 

 Začaly se rodit tzv. toxické hypotéky, které bývají často označovány za viníka 

globální krize. 

 

2.2.1 Hlavní příčiny krachu bankovního systému 

 

Příčiny však nejsou v hypotékách, ale v následujících faktorech:  

 

 Státní zásahy do svobodného trhu s původně sociální myšlenkou zvýšení 

dostupnosti bydlení širokým vrstvám 

 Nešťastné uvolnění pravidel regulace a kontroly hypoték 

 Neprůhlednost trhu  

 Naivita myšlenky trvalého růstu hodnoty nemovitostí  

 Politika levných úrokových sazeb, která byla součástí vládní strategie 

Clintonovy vlády 

 Prestižní investiční banky začaly obchodovat s novými finančními deriváty  

 Nenasytnost a chamtivost, jejímž vyvrcholením byla světová krize 

 

Výsledkem konání bylo vyřazení zdravého rozumu bankovního systému. 

Z bankovních institucí se staly „továrny“ na půjčky. Zadlužovali se i lidé, kteří neměli 

stálý příjem a krytí jejich nemovitostí bylo 100% ze subprimových hypoték. 

 

Celý systém vypadal jako bezrizikový, protože ceny nemovitostí stále rostly. 

Bohužel jsme byli před sedmy přesvědčeni o pravém opaku. 

Nesmírně výhodné hypotéky vytvořily nový svět, který milovali investiční 

bankéři. Návratnost investic zde byla nereálně krátká. Banky plnily svá portfolia 

a nabízely je jako prvotřídní cenné papíry. Tak dlouho se přiléval olej do ohně, až vše 

bouchlo. 
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Většina bankéřů si nechtěla situaci připustit, i když bylo velmi znatelné, co bude 

následovat. Rozsah krize byl globální. 

Ceny nemovitostí v USA a následně např. ve Velké Británii, Irsku poklesly 

o desítky procent. To vyústilo v obrovský problém tzv. negativní hodnoty, kdy si klient 

půjčil na dům 100% v roce 2006, kdy dosahovaly ceny svého maxima a během několika 

týdnů měla nemovitost hodnotu o 30 až 40% nižší, ale zůstatek hypotéky byl stále stejně 

vysoký. Důsledkem toho zbylo v Irsku 300 tisíc novostaveb, které byly určeny 

k demolici. 

Na světový trh se dostávalo nespočet realit k prodeji a ceny stále klesaly. Lidé 

nebyli schopní plnit své závazky a bankám nastal obrovský problém, co udělat s dluhy, 

jež jim zákazníci zanechali. Opatření byla velmi žalostná a mezi „výhodné“ patřilo např. 

to, že nechala banka zákazníka bydlet v jeho nemovitosti, kterou od něj odkoupila. 

Ten měl na oplátku v době, kdy se zlepší jeho situace, znovu dostát svým původním 

závazkům. Asi si dovedete živě představit, jak to dopadlo. 

 

S pádem společnosti Lehman brothers se dostala krize i k nám do České 

republiky, nicméně české banky byly obezřetnější a špatnou situaci řešily již 

s předstihem. Úplně vymýtily 100% půjčky a snažily se je neposkytovat rizikovým 

skupinám lidí. Velký podíl na tom sehrály zahraniční signály, protože bankovní 

instituce byly často dceřinnými podniky zahraničních investorů. Tímto skončil 

definitivně stavebně hypoteční boom a stavebnictví zažilo obrovský propad. 

 

2.2.2 Opatření bank proti krizi 

 

 Redukce LTV (Loan To Value) - 100% hypotéky buď zrušit, nebo velmi 

omezit  

 Zásadně změnit cenotvorbu (pricing) – zvýšit úroky na hypotéky s vysokou 

hodnotou LTV, zvýšit tvorbu rezerv 

 Eliminovat rizikové segmenty klientů (cizinci) 

 Zastavit rizikové produkty – subprime hypotéky, u nás to byl segment 

hypoték bez prokazování příjmů, který v počátku uhájila jen Hypoteční 

banka a Raiffeisen Bank 
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 Revidovat projekty financování nemovitostí, eliminovat rizika plynoucí 

z těchto projektů  

 Zpřísnit systém oceňování nemovitostí  

 Připravit se na scénář, jak řešit prudký nárůst nesplácených hypoték 

 Ekonomicky – začít vytvářet polštář v podobě rezerv a opravných položek 

pro případ nárůstu delikventních úvěrů, zastavit investice do inovací 

a posílit oblast vymáhání pohledávek. 

 

Úspory a stavební spoření sehrály významnou roli a vytvořili tak z počátku štít 

proti hluboké krizi. Jinde ve světě byli lidé předlužení, oproti tomu jistá konzervativnost 

Čechů se v této těžké chvíli ukázala jako dobrá vlastnost. 

Mezibankovní trh se sice pozastavil, ale nenastal zde tak výrazný problém 

s likviditou jako například ve Velké Británii nebo Irsku. Zatímco se náš hypoteční trh 

propadl na úroveň pětiletého minima, trh v UK se dostal až na desetileté minimum.    

 

Pro srovnání je přiložen graf: 

Graf 1 – Vývoj hypotečních úvěrů v ČR a v UK 
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České banky na rozdíl od světových měly dostatek zdrojů na depozitních účtech. 

Nejrazantnější opatření přišla od nejmenších bank. MBank hypotéky na konci roku 

2008 téměř zastavila, zredukovala LTV na 50%.  

Naše České banky dostaly hypoteční portfolia pod plnou kontrolu. Ani propad cen 

nemovitostí se nekonal nijak výrazně, neboť souhrnný analytický údaj ČSÚ hovoří 

o propadu v řádu procent (cca 15%), ne v řádu desítek procent. 

 

Graf 2 - Procentuální zastoupení hypoték a úvěrů ze stavebního spoření 

 

 

Naší velkou výhodou bylo to, že u nás funguje trh stavebního spoření, který tvoří 

nedílnou součást financování bydlení spolu s hypotékou. Tyto dva faktory si navzájem 

zdravě konkurují, jak můžeme vidět na grafu. 

 

Klíčové faktory určující poměr mezi hypotékami a úvěry ze stavebního spoření: 

 

 Mechanismus stavebního spoření nestojí pouze na bázi dluhu, ale opírá 

se o spoření. V případě recese a s tím souvisejícím poklesem poptávky 

po zadlužení jsou hypotéky mnohem citlivější 

 Státní podpora – na rozdíl od hypoték, je úvěr ze stavebního spoření 

provázán na spoření, které je spojeno se státní podporou. 

 Pohled na úvěr – u úvěrů ze stavebního spoření jde v průměru o více než 

trojnásobně nižší částky, tedy okolo 500 tisíc Kč. 
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 Cena produktu – cenová politika u stavebního spoření je od mechanismu 

cenové politiky hypoték odlišná, méně dynamická a pro klienty jednodušší. 

 Vývoj trhu nemovitostí – při stagnaci a zlevňování nemovitostí se otevírá 

prostor pro řešení situace pomocí  úvěrů  ze stavebního spoření především 

v chudších regionech. Cena nemovitosti bývá na hranici 1 mil. Kč.   

  

 

Souhrn hlavních faktorů, které nám pomohly lépe překonat příchod finanční krize 

a období ekonomické recese: 

 

 Trh subprimových  hypoték u nás vznikl pouze v zárodku a neměl 

příležitost se rozvinout. Banky zachovaly základní kritéria pro poskytování 

hypoték a zabránily tudíž drtivějšímu dopadu krize 

 Nebyly u nás tzv. toxické hypotéky, jež byly velmi populární v portfoliích 

amerických bank. 

 Míra zadlužení domácností je mnohonásobně nižší než v západních zemích. 

Poměr poskytnutých hypoték vůči HDP u nás činí v letošním roce cca 20%, 

zatímco v některých rozvinutých ekonomikách přesahuje 80% i více. 

 Mentalita Čechů stojí stále na konzervativním principu spoření, 

což realizujeme buď přes banky (vklady, termínované účty, atd.), či formou 

stavebního spoření. Oblast individuálních investic se sice začala slibně 

rozvíjet, avšak míra investovaných prostředků v tomto segmentu byla stále 

malá, což se ukázalo jako výhoda. Lidé měli a mají likvidnější rezervu 

v případě řešení problému nezaměstnanosti a potenciálního selhání 

ve splácení hypotéky 

 S výše uvedeným bodem souvisí fakt, že stavební spoření zafungovalo jako 

určitý zásobník prostředků v době recese – spoří u nás prakticky polovina 

obyvatelstva 

 Banky sice na konci roku 2008 reagovaly razantně, ale s postupem času 

došlo opět k uvolnění a zvýšení množství půjčovaných peněz. 

 ČNB zafungovala stabilizačně a dostála svých závazků 
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 V ekonomice nastal naštěstí propad menších rozměrů než jinde ve světě.  

Útlum byl v největší v roce 2008 - 2009. V dalším roce došlo opět 

k mírnému nárůstu.[9] 

 

V závěru rozboru naší ekonomiky bychom mohli zhodnotit tuto situaci spíše jako 

recesi než krizi. Naše země nezažila totální krach jako např. Velká Británie nebo USA. 

Nedošlo k tak katastrofální situaci, jakou byla demolice 300 000 rodinných novostaveb 

v Irsku. V našich zeměpisných šířkách se naštěstí nerozmohl boom lepšího bydlení 

i pro sociální případy a nevznikly tzv. toxické hypotéky, které velkým dílem pomohly 

ke světové krizi. [10] 

 

V České republice nastal pokles stavební výroby a celkově útlum ekonomiky, 

mnoho lidí přišlo o práci, ale z celkového pohledu nenarostla nezaměstnanost 

tak prudce jako na Západě a lidé se nezbavovali ve velkém svých realit. 

  

 

3 STAV STAVEBNICTVÍ 

 

Po krátkém rozboru vývoje historie naší země a její finanční stránky s hlavním 

milníkem rokem 2008 se nyní budeme věnovat stavu stavebnictví od přelomového roku 

2008 až po současnost a pokusíme se vyslovit i pár hypotéz na roky následující. 

 

Pádem společnost Lehman Brothers se začala po světě šířit krize a zasáhnula 

všechny časti trhu, výrobu i služby. 

Nejdříve začaly mít problémy drobné obchody s nepotřebnými věcmi, které 

se v době recese přestanou prodávat jako první. Bohužel z počátku začaly krachovat 

i větší firmy a tento se stav se šířil celou českou ekonomikou. Ze začátku se stavebnictví 

špatná situace netýkala, díky velké setrvačnosti a návaznosti.  

 

Před krizí jsme mohli ve stavebnictví sledovat úplně jiný stav vývoje, který 

specifikuje následující úryvek s internetového článku. Svaz podnikatelů ve stavebnictví 



11 
 

zveřejnil vlastní analýzu vývoje tuzemského stavebnictví v roce 2004. Rok 2004 

charakterizují odborníci SPS české stavebnictví jako velmi úspěšný. Celková stavební 

výroba vzrostla reálně o 9,7%, což je nejvíce od dosud platného rekordu z roku 1993, 

kdy bylo meziroční zvýšení o 9,6%. [11] 

Byla to doba stavebního blahobytu, jež rostla až do podzimu 2008, kdy přišlo 

výrazné ochlazení světového i českého hospodářství. 

 

Tuzemské stavebnictví prochází v posledních pěti letech vleklou krizí. Objem 

výroby v porovnání s rokem 2008 propadl o více než 22 procent. Stavební produkce 

klesla z 548 miliard korun na 425 miliard korun. Počet lidí zaměstnaných 

ve stavebnictví se mezi lety 2008 a 2012 snížil o téměř 40 tisíc. 

 

Tok fondů z půjčovaných peněz se téměř zastavil. Stát přestal investovat do svého 

rozvoje, a tím se výrazně snížil počet veřejných zakázek. Najednou nastal problém 

přebytku stavebních firem. Nová práce nebyla a nastal tvrdý konkurenční boj. Velké 

firmy, které se dřív soustředily jen na velká stavební díla, najednou začaly brát dokonce 

i výstavby malých RD.  

Ceny stavebních materiálu se snížily téměř o 50 % oproti rokům předchozím. 

 

Pro názornou ukázku o současném kritickém stavu stavebnictví přikládáme 

několik grafů, které nám vizuálně ukazují propady posledních let. 
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3.1 Cena stavebních materiálů 

 

Nejdříve se podíváme na ceny stavebních materiálů, které se výrazně zlevnili. 

 

Graf 3 - Ceny stavebních materiálů 

 

 Graf zaznamenává vývoj od roku 2001 - 2010. Propad je na první pohled zřejmý. 

Do roku 2013 ceny stále klesají. Na začátku letošního došlo ke zdražení stavebnin 

a to v řádu od 5 do 10%.  Hlavním důvodem je snížení stability a oslabení české koruny 

vyvolané uměle ČNB. Zdražily se také energie potřebné k výrobě stavebnin. 

 

Letošní prognózy předvídaly zlepšení stavu stavebnictví, ale nárůst cen tomu bude 

bránit. Na konci roku 2013 se k této tématice vyjádřil Vít Kutnar - majitel 

DEKTRADE a.s. „Obor stavebnictví má obrovskou setrvačnost. V tuto chvíli všechny 

statistiky od počtu zahájených objektů až po hodnotu povolených staveb klesají, takže 

růst se zatím nedá očekávat. Příští rok vidím stagnaci nebo další pokles.“ [3] 

 

Hodně stavebnin po celé republice neustálo aktuální vývoj stavebnictví 

a zkrachovali nebo se nechali skoupit stabilnějšími subjekty. 
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3.2 Pokles objemu stavení produkce 

 

Pokles celkového stavu a objemu stavebnictví ukazuje následující graf, který 

zachycuje vývoj od zlomového rok 2008 po rok 2013, ve kterém byl propad největší. 

 

Graf 4 - Index stavební produkce 

 

 

 

 

Hlavním důvodem v roce 2013 bylo špatné počasí, zejména déšť. V tomto roce 

se stavebnictví rozjelo na plno až v červenci a předchozí měsíce docházelo 

ke ztrátovosti všech zúčastněných subjektů ve stavebnictví. 

S úbytkem pracovních zakázek se dostalo do problémů několik stavebních firem 

a společností. Nejvíce náchylnou skupinou byly velké a středně velké firmy, které 

nedokázaly zajistit práci pro své zaměstnance. Naopak nejlépe na tom byli drobní 

živnostníci, kteří si vždy díky svým levným cenám práci našli. 
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Stavební giganti začali v této době stále více využívat subdodávek a jejich 

současný podíl je téměř 80%. Princip spočívá v najímání menších firem a živnostníků, 

které tlačí s cenami prací dolů a sami si nechají největší zisk. 

 

Graf 5 - Ceny stavebních prací 

Vývojem cen stavebních prací se zabývá předchozí graf. Na první pohled 

je zřejmé prudké snížení cenových hladin, které je způsobeno tvrdou konkurencí 

a nedostatkem peněžních prostředků v naší současné společnosti. 

 

Tento fakt byl důsledkem krachu velkého množství drobných a středně velkých 

stavebnin, které nebyly schopny konkurovat cenám velkých gigantů. Marže na zboží 

klesaly a financí na provoz a udržení firem zbývalo velmi málo. Firmy měly často úvěry 

na podnikatelské záměry, ale bohužel nebyly schopné dostát svým závazkům a dostávali 

do existenčních problémů. Hlavními nedostatky bývaly zejména opožděné splatnosti 

faktur a nedostatek zboží na skladě. Postupně přicházely o zákazníky, protože jim 

nemohly nabídnout zboží a ceny jako konkurence. Drtivým a jistým koncem bylo 

zablokování dodávek zboží na sklad od výrobců a hlavních dodavatelů.  
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V této těžké době se ukázalo, že všechno zlé může být pro někoho dobré. Od krize 

v roce 2008 výrazně posílily gigantické společnosti se stavebním materiálem, jako 

například Pro - Doma, Raab Karcher nebo republiková jednička v tomto odvětví 

Dektrade. Jejich hlavní výhodou bylo velké množství odebíraného materiálu. Důležitým 

faktorem těchto firem bylo zcentralizování všech poboček a vytvoření sítě obchodních 

řetězců. Výše zmíněné firmy mají v současné době až 60 poboček. 

 

Platí obecné pravidlo, že čím více odebíráte stavebního materiálu, tím větší 

nákupní slevy dostáváte. Malá stavební centra neměla šanci konkurovat cenám velkých 

gigantů a od postupného zadlužování skončilo krachem. 

 

V našem regionu, čímž míníme Žďár nad Sázavou, můžeme tuto situaci zmapovat 

pomocí několika konkrétních ukázek. Například stavebniny Vala měly 7 poboček a před 

krizí prosperovaly. Od roku 2008 se začali potýkat s problémy a jejich současný stav 

není dobrý. Otevřená zůstali pouze dvě střediska. Svoji situaci se snažili zlepšit novým 

e-shopem. Hlavním důvodem byli nižší náklady než provoz samotných prodejních 

středisek. Bohužel díky své finanční neschopnosti nemohou dostát svým závazkům 

a zákazníci i po zaplacení záloh nebo celých částek své zboží často nedostávají 

ve slibovaných termínech. 

 

Jako další společnost, která doplatila na krizi, jsou stavebniny Gremis, které díky 

nezaplacení stavebního díla ve výši 20 mil. Kč přišly o pobočku ve Žďáře nad Sázavou. 

Bývalou pobočku koupily stavebniny Stavspol.  

 

3.3 Objem bytové výstavby 

 

 

Pro další názornou ukázku stavu stavebnictví se podíváme na bytovou výstavbu. 

Od krize v roce 2008 se počet rozestavěných a dostavěných objektů výrazně snížil. 

Hlavním důvodem bylo snížení finančních prostředků ve společnosti. Banky půjčovaly 

méně peněz a lidé neměli prostředky pro novou občanskou výstavbu. 
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Došlo také k ochlazení českého developerství. Bankovní instituce si stanovily 

jako podmínku pro financování developerských projektů minimálně 30% vlastních 

zdrojů investora. "Banky jsou v tomto okamžiku o dost konzervativnější, než byly ještě 

před půl rokem." [6] 

 

Právě developeři přitom musejí na úvěry spoléhat hned nadvakrát. Poprvé když 

chtějí uvést v život své projekty, tak si na ně musejí půjčit. Podruhé, když je chtějí 

prodat. Na koupi nového bydlení si totiž zase půjčuje většina klientů. Když nedostanou 

hypotéku, nemá developer odbyt pro své "zboží". 

Banky jsou dnes velice obezřetné a své klienty zkoumají velmi důkladně. 

U projektů rezidenčního bydlení požadují vyšší podíl předprodanosti jednotlivých 

bytových jednotek, než tomu bylo dříve. 

Dostat půjčku na bydlení je stále těžší a těžší. Mizejí například stoprocentní 

hypotéky, které tvořily nezanedbatelnou část jejich celkového počtu. Přesná čísla se liší 

dle banky, ale pohybují se v rozmezí zhruba deseti až dvaceti procent.  Splnit 

podmínky, které si finanční ústavy nyní kladou, je pro stavební investory podstatně 

těžší, než tomu bylo ještě nedávno. "Důsledky finanční krize se promítají do zvolnění 

tempa výstavby nových rezidenčních, komerčních a průmyslových developerských 

projektů téměř všude na světě".  

 

Téma krize bylo cítit také na jednom z největších realitních veletrhů, který 

nedávno proběhl v Mnichově. Podle většiny jeho účastníků, kteří se účastnili debat 

o trhu s nemovitostmi ve střední Evropě, se budou developerské projekty zpožďovat. 

Důvěřuj, ale prověřuj. České finanční ústavy připouštějí, že jsou opatrnější.  

Obvykle tvrdí, že se zpřísněním svých podmínek a opatření začaly mnohem dříve, než 

krize naplno propukla. 
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Graf 6 - Počet dokončených bytů v ČR [7] 

 

 
 

 

 

K výraznějšímu uvolnění finančních prostředků došlo v letošním roce 2014, kdy 

byly sníženy úroky hypoték, což mělo sloužit jako nástroj pro obnovu tempa stavební 

produkce. Bohužel díky oslabení české koruny se tento krok nekonal. 

Stavebnictví se už několik let potýká s velkou krizí. Rok 2014 podle odborníků 

nebude jiný. Dokonce se očekává další mírný pokles. Stavební firmy se dočkají zlepšení 

nejspíš až příští rok, tedy v roce 2015. 

„Rok 2014 by podle ředitelů stavebních společností měl přinést další, ale již pouze 

velice mírný, pokles výkonů sektoru. Záležet bude zejména na investičních prioritách 

nové vlády a na vývoji ekonomiky, která má hlavní vliv na privátní investice. V roce 

2015 by již mohlo české stavebnictví začít mírně růst,“ uvádí kvartální analýza českého 

stavebnictví společnosti CEEC. 

 

Do června roku 2013 zaznamenalo stavebnictví do června výrazný propad 

produkce. Tento fakt mělo na svědomí velmi nepříznivé deštivé počasí. Od července 

se opět začalo stavět, nicméně propad již firmy nedohnaly. 
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Díky mírné zimě se stavebnictví téměř nezastavilo. K výraznému zlepšení 

stavebnictví se letos bohužel konat nejspíše nedojde.[8] 

 

 

4 HDP 

 

Hrubý domácí produkt - HDP, v mezinárodních 

pramenech GDP (z anglického Gross Domestic Product), je celková peněžní hodnota 

statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území. Tento ukazatel se používá 

v makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky států. Časovým obdobím bývá 

obvykle rok. V mezinárodních srovnáních se také používá HDP na obyvatele (HDP 

na hlavu). 

HDP je klíčovým ukazatelem vývoje národního hospodářství, měří výkonnost 

ekonomiky. Jde o ukazatel, který shrnuje nově vytvořené hodnot a slouží k odhadu 

ekonomického rozvoje země. HDP ve finančním vyjádření představuje hodnotu všeho, 

co bylo nově v zemi vytvořeno za sledované období – rok, čtvrtletí.[12] 

 

Graf 7 - Porovnání velikosti ekonomiky ČR a míry zadlužení 
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Jak můžeme vidět z grafu, rok 2008 měl vliv i na výši HDP v České republice. 

Nastal rychlý propad naší ekonomiky. 

Především stoupenci komunistů vnímají schodek ve státním rozpočtu jako špatný 

vliv na ekonomiku. Když se však podíváme do okolních zemí, jako je např. Německo, 

zjistíme, že míra zadluženosti je ještě vyšší než u nás. Zadluženost by se dala chápat 

z dnešního pohledu jako ukazatel vyspělé společnosti, která potřebuje investice pro své 

podnikatelské záměry. 

 

 

5 SWOT analýza 

 

SWOT analýza je metoda strategického plánování, která je důležitým 

marketingovým krokem ke komplexnímu a kvalitativnímu vyhodnocení veškerých 

relevantních stránek organizací. 

Tato analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym, který prováděl v 60. a 70. 

letech 20. století výzkumný projekt na Stanfordově univerzitě, při kterých využil dat 

od 500 nejvýznamnějších amerických společností. 

 

 Jedná se především o fungování, zavádění a konkurenceschopnost jednotlivých 

projektů, procesů, samotné organizace či konkrétní osoby. Je silným nástrojem 

pro kompletní analýzu vnitřních i vnějších faktorů a ve své podstatě zahrnuje postupy 

strategické analýzy. 

 

Pomocí SWOT analýzy lze nalézt konkrétní problémy a rizika zkoumaného 

subjektu. Také lze vylepšit konkrétní postupy dle aktuální situace.  

Základem SWOT analýzy je identifikace jednotlivých vnitřních a vnějších 

faktorů organizace a projektu. [13] 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Humphrey&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanfordova_univerzita
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 Rozdělení do následujících čtyř kategorií: 

 Strengths- Silné stránky 

 Weaknesses- Slabé stránky 

 Opportunities- Příležitostis 

 Threats- Hrozby 

 

 

Obrázek 8 - Schéma SWOT analýzy 
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Po předchozím rozboru stavu naší i světové ekonomiky a jejího dopadu 

na stavebnictví se přesuneme od teoretické části k praktické, ve které se budeme 

věnovat vytvoření cenového reprezentanta koupelnových sestav. 

 

 

6 CENOVÁ NABÍDKA 

 

Cenová nabídka patří spolu s poptávkou do základní teorie mikroekonomie. 

 Zakladatelem myšlenky je  Alfred Marshall. Pokouší se vysvětlit a předpovědět změny 

v ceně a množství zboží na konkurenčních trzích. Tento model dokonale popisuje 

ideální konkurenci trhu. Tvoří jeden z nejzákladnějších principů moderních 

ekonomických škol. 

Poptávka přichází k prodávajícímu ze strany kupujícího, prodávající reaguje 

na tuto příležitost nabídkou a snaží svůj produkt prodat. 

V dnešní době je nejdůležitějším faktorem cena, jež musí být co nejnižší. 

Dodavatel musí být schopen nabídnout zákazníkovi požadované cenové úrovně a mít 

v portfoliu široký sortiment zboží všech kategorií. 

Cílem práce bakalářské práce je vytvoření metodické pomůcky zhotovitele 

pro umožnění rychlého navržení ceny do případné soutěže. 

Nejdůležitějším faktorem dodavatele je konkurenceschopnost na trhu v místě 

působení. V dnešní době není možné podnikat s vyššími cenami, než mají ostatní, jak 

tomu bylo například v roce 2007 v době stavebního boomu. 

 

 

7 CENOVÁ ANALÝZA 

 

Pro zvolení správné cenové hladiny je nutné provést cenovou analýzu v daném 

regionu. Bakalářská práce je vytvořena na míru především pro kraj Vysočina a blízké 

okolí. Tuto oblast charakterizuje menší finanční kapitál obyvatel, tudíž se zde luxusní 

sortiment prodává jen výjimečně. 
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Vytvoření cenového reprezentanta bude sloužit ke zvýšení rychlosti předání 

cenové nabídky zákazníkovi a zároveň se zvýší konkurenční schopnost zhotovitele, 

který bude mít k dispozici operativní cenovou nabídku pro daný typ koupelny a WC. 

Na poptávku zákazníku bude schopen rychle reagovat a vyhotoví mu nabídku dle 

přání, požadavků a specifikací. 

 

 

8 KLIENTELA 

 

V obchodních vztazích je dobré udělat rozbor klientely ze strany zhotovitele. 

Zákazníky dělíme do třech základních skupin: stavební firmy, drobní živnostníci 

a koncoví odběratelé. Každý oddíl je specifický svými nároky. 

 

Stavební firmy požadují velké slevy, rychlou komunikaci a další výhody. 

Koncový zákazník je pro dodavatele zajímavý zejména vyšší marží a většinou donese 

kapitál v hotovosti. 

Na druhou stranu požaduje komplexní servis a široký sortiment, který rád fyzicky 

uvidí na vzorkovně. V rámci zajištění kvalitních služeb pro zákazníky jsou k dispozici 

grafické návrhy neboli vizualizace, kde je možné vidět budoucí koupelnu a toaletu 

fotorealisticky vyobrazenou ještě před pořízením samotného materiálu. Služba si získala 

u zákazníků velkou oblibu hlavně díky dnešnímu sortimentu, který je velmi široký 

a těžko se vybírá ta nejlepší varianta. 

 

 

9 CENOVÝ REPREZENTANT 

 

Cenový reprezentant bude vytvořen pomocí „ zlatého středu“, který bude sestaven 

podle cenové analýzy v kraji.  

Na základě průzkumu se vybere skupina obkladů, dlažeb, sanitárního 

a koupelnového vybavení v požadované cenové úrovni, ze které se stanoví celková cena 
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za běžnou koupelnu a WC. Jako podklad bude přiložen položkový rozpočet, týkající se 

pokládky a montáže prvků v místnostech pro hygienu. Výsledná cena bude rovna součtu 

cen materiálů a prací. 

Zákazníkovi bude předložena velmi rychlá cenová nabídka, která může být 

rozhodující, zda prodávající zboží prodá či nikoli. Kupující vždy rád slyší příznivou 

cenu a ocení rychlou reakci na své  požadavky 

. „Zlatý střed“ bude sloužit zároveň pro vytvoření cenového rozptylu 

koupelnových sestav. 

 

Byla sestavena nejlevnější a nejdražší varianta, kterou je možno běžně pořídit 

na regionálním trhu. Pro názorné srovnání budou přiloženy grafy a tabulky. 

 

Práce je charakterizována několika hlavními body, kterými se budeme nyní 

zabývat: 

 

1) Stanovení obvyklé sestavy pro patřičný regionální trh. 

2) Vytvoření cenového reprezentanta pro výše uvedenou sestavu. 

3) Možnosti cenových úprav podle přání zákazníka 

4) Navržení parametrů pro rychlou nabídku 

 

 

9.1 Stanovení obvyklé sestavy pro trh 

 

Pro stanovení obvyklé sestavy byla použita standardní koupelna o rozměrech 

2x3 m a WC 1,4x 1,5m. Výška obkladů je 2,5 m.  

V obou místnostech byla použita keramická dlažba a obklady. Součástí 

koupelny je vana 180x70 cm s baterií a sprchou, umyvadlová skříňka s umyvadlem 

a baterií, zrcadlo a středně vysoká skříňka. 

Na záchod bylo vybráno malé umyvadlo s baterií a závěsné WC, které bylo 

umístěno na předem zabudovanou kostru Geberit. 
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Místnosti koupelny i WC byly kompletně připraveny pro dokončovací práce, 

veškeré instalace byly nachystány. 

Tato práce počítá se stavem objektů, které jsou připraveny, a stačí pouze 

dorovnat a penetrovat podklad pod obklady a dlažbu. Poté bude provedena pokládka 

keramických prvků a montáž produktů koupelnové sestavy.  

 

 

 Obrázek 9 - Půdorysy místností 

 

 

 

 

9.2 Vytvoření cenového reprezentanta pro stanovenou sestavu 

 

Pro vytvoření cenového reprezentanta výše uvedené sestavy jsme využili 

výsledků průzkumu regionálního trhu kraje Vysočina a na jeho základě jsme vytvořili 

tzv. „zlatý střed“, jenž obsahuje sestavu v dané cenové úrovni, kterou nejčastěji dle 

průzkumu trhu dokážeme prodat.  
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Trh můžeme zkoumat pomocí několika nástrojů, například z praxe 

a z dlouhodobých obchodních vztahů. Jsme-li nováčky v tomto oboru, je pro nás 

nejlepší zvolit metodu Mystery shopping. 

 

Ceny uvedené jsou ceníkové s DPH. Díky velké variabilitě slev pro jednotlivé 

skupiny zákazníků se zde nebudeme věnovat jejich výši. Obecně se dá říci, že chytrý 

zákazník neodejde bez slevy 10% a stavební firma je schopná si vydobýt až 35% 

v daném cenovém reprezentantu. 

 

Graf 10.1 - Varianta II („zlatý střed“) 
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Tabulka 10.1 - Varianta II („zlatý střed“- výpočet) 

 

Série Wenge (Rako)

Koupelna Výměra -m
2 Cena/m2 Cena celkem

DAK44274 dl. 45x45 4,95 499,00 Kč 2 470,05 Kč

WATP3024 obkl 25x45 16,55 499,00 Kč 8 258,45 Kč

WATP3025 obkl. 25x45 2,25 499,00 Kč 1 122,75 Kč

Výměra -set Cena/m2 Cena celkem

WLAPP001 listela 5,7x45 (set 4ks) 9 669,00 Kč 6 021,00 Kč

WITP3019 inzerto 25x45(set 2 ks) 15 599,00 Kč 8 985,00 Kč

WDM05025 mozaika 30x30 (set) 18 279,00 Kč 5 022,00 Kč

WDM05024 mozaika 30x30 (set) 15 279,00 Kč 4 185,00 Kč

ks Cena/ks Cena celkem

Vana Gustavsberg Cassandra 160cm 1 7 475,00 Kč 7 475,00 Kč

Skříňka střední Jika Cube(dub) 75 cm 1 3 640,00 Kč 3 640,00 Kč

Umyvadlová skříňka Jika Cube(dub) 65 cm 1 6 332,00 Kč 6 332,00 Kč

Umyvadlová baterie Jika Cubito 1 2 891,00 Kč 2 891,00 Kč

Vanová baterie Jika Cubito 1 3 695,00 Kč 3 695,00 Kč

Zrcadlo Dřevojas Dreja 65 1 1 910,00 Kč 1 910,00 Kč

Sprchová baterie Cubito 1 3 093,00 Kč 3 093,00 Kč

Sprchová sada Cubito 1 1 126,00 Kč 1 126,00 Kč

66 226,25 Kč

Wc Výměra -m
2 Cena/m2 Cena celkem

DAK44274 dl. 45x45 2,16 499,00 Kč 1 077,84 Kč

WATP3024 obkl 25x45 9,30 499,00 Kč 4 638,21 Kč

WATP3025 obkl. 25x45 1,25 499,00 Kč 623,75 Kč

Výměra -set Cena/m2 Cena celkem

WLAPP001 listela 5,7x45 (set 4ks) 3,00 669,00 Kč 2 007,00 Kč

WITP3019 inzerto 25x45(set 2 ks) 10,00 599,00 Kč 5 990,00 Kč

ks Cena/ks Cena celkem

Umývatko na wc Kolo 1 2 236,00 Kč 2 236,00 Kč

Umyvadlová baterie Jika Cubito 1 2 891,00 Kč 2 891,00 Kč

Závěsný WC  Cubito klozet 1 4 495,00 Kč 4 495,00 Kč

23 958,80 Kč

Cena za materiál celkem - VARIANTA II: 90 185,05 Kč

* Ceny jsou uvedeny s DPH

VARIANTA II
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9.3 Možnosti cenových úprav dle přání zákazníka 

 

 Pro možnost cenové úpravy dle přání zákazníka jsme vyhotovili nejlevnější 

a nejdražší variantu, kterou je možné koupit na zkoumaném trhu. 

 

Tímto krokem jsme schopni zákazníkovi říct, jaká je nejnižší možná cena 

pro koupelnu a WC. 

Naopak jsme schopni určit, jak vysoká cena může být při vybrání luxusního zboží 

pro movité zákazníky. 

 

Graf 10.2 - Varianta I („levná varianta“) 
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Tabulka 10.2 - Varianta I („levná varianta“- výpočet) 

 

Koupelna Výměra -m
2 Cena/m2 Cena celkem

Margareta červená 33,3x33,3 cm 4,84 349,00 Kč 1 689,16 Kč

Margareta White - bílý obklad 20x25 cm 18,00 199,00 Kč 3 582,00 Kč

Margareta červený obklad 20x25 cm 5,50 229,00 Kč 1 259,50 Kč

ks Cena/ks Cena celkem

EP Vana ocelová Kaldewei Eurowa 1 2 202,00 Kč 2 202,00 Kč

EP EA Vanová baterie 1 655,00 Kč 655,00 Kč

EP Umyvadlo 53cm se závěsnou skříňkou 1 2 455,00 Kč 2 455,00 Kč

EP EA Umyvadlová baterie 1 478,00 Kč 478,00 Kč

Zeta zrcadlo na desce tmavý dub 1 729,00 Kč 729,00 Kč

EP skříňka závěsná 1 1 229,00 Kč 1 229,00 Kč

EP sprchový komplet (ruční sprcha, hadice, držák) 1 186,00 Kč 186,00 Kč

14 464,66 Kč

Wc Výměra -m
2 Cena/m2 Cena celkem

Margareta červená 33,3x33,3 cm 2,16 349,00 Kč 753,84 Kč

Margareta White - bílý obklad 20x25 cm 9,00 199,00 Kč 1 791,00 Kč

Obklad Margareta červený 20x25 cm 3,50 229,00 Kč 801,50 Kč

ks Cena/ks Cena celkem

EP umyvadlo na wc 1 739,00 Kč 739,00 Kč

EP EA Umyvadlová baterie 1 478,00 Kč 478,00 Kč

EP Klozet závěsný bílý + sedátko 1 960,00 Kč 960,00 Kč

5 523,34 Kč

Cena za materiál celkem - VARIANTA I: 19 988,00 Kč

* Ceny jsou uvedeny s DPH

VARIANTA I

Série MARGARETA(Multi)
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Graf 10.3 - Varianta III („drahá varianta“) 
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Tabulka 10.3 - Varianta III („drahá varianta“- výpočet) 

 

VARIANTA III

Série Studio(Atlas Concorde)

Koupelna Výměra -m
2 Cena/m2 Cena celkem

Atlas Concorde STUDIO 05 Black 60 Levigato, 

60x60
4,84 4 373,00 Kč 21 165,32 Kč

Atlas Concorde STUDIO 05 White Levigato, 

60x120
18,00 4 373,00 Kč 78 714,00 Kč

Atlas Concorde STUDIO 05 Black Levigato, 60x120 5,50 3 764,00 Kč 20 702,00 Kč

ks Cena/ks Cena celkem

Conoduo vana ocelová 3,5mm 170 x 75 cm, bílá 1 22 059,00 Kč 22 059,00 Kč

America skříňka pod umyvadlo třešňové dřevo 1 41 145,00 Kč 41 145,00 Kč

America umyvadlo zápustné bílé 1 4 330,00 Kč 4 330,00 Kč

Twinprime pin lumitouch umyvadlová baterie 

elektronická 
1 24 894,00 Kč 24 894,00 Kč

Quadriga vanová baterie 5 otvorová s krycí 

deskou + sprcha
1 61 477,00 Kč 61 477,00 Kč

America skříňka závěsná 1 38 900,00 Kč 38 900,00 Kč

313 386,32 Kč

Wc Výměra -m
2 Cena/m2 Cena celkem

Atlas Concorde STUDIO 05 Black 60 Levigato, 

60x60
2,16 4 373,00 Kč 9 445,68 Kč

Atlas Concorde STUDIO 05 White Levigato, 

60x120
9,00 4 373,00 Kč 39 357,00 Kč

Atlas Concorde STUDIO 05 Black Levigato, 60x120 3,50 3 764,00 Kč 13 174,00 Kč

ks Cena/ks Cena celkem

Umyvadla na wc Laufen Pro 1 8 369,00 Kč 8 369,00 Kč

Twinprime pin lumitouch umyvadlová baterie 

elektronická 
1 24 894,00 Kč 24 894,00 Kč

Mylife klozet závěsný +sedátko 1 24 101,00 Kč 24 101,00 Kč

119 340,68 Kč

Cena za materiál celkem - VARIANTA III: 432 727,00 Kč

* Ceny jsou uvedeny s DPH  
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9.4 Navržení parametrů pro rychlou nabídku 

 

 Navržením parametrů koupelnových sestav jsme schopní vytvořit neprodleně 

rychlou cenovou nabídku a přihlásit se do případných soutěží. 

 

Graf 11 - Porovnání cen 

 

 

 

Hlavním důvodem vypracování práce bylo zvýšení konkurence schopnosti 

na regionálním trhu na základě jeho průzkumu. 
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10   SWOT analýza 

Pro názorné zhodnocení firmy, která se zabývá dodávkou obkladů, dlažeb 

a sanitární techniky, jsme využili analýzu silných a slabých stránek, příležitostí 

a hrozeb. Zmapovali jsme výchozí stav a identifikovali jsme možné problémy: 

 

Tabulka 12 – SWOT analýza 

STRENGHT / SILNÉ STRÁNKY WEKNESSES / SLABÉ STRÁNKY 

 

• Rychlé cenové nabídky dle 

vytvořeného reprezentanta 

• Cenová optimalizace dle přání 

zákazníka 

• Široký sortiment 

• Vizualizace interiérů 

• Odborný personál 

• Vzorkovna  

• Webové stránky s velkou 

návštěvností 

 

• Malé skladové zásoby 

• odchylky výrobních šarží 

dodávaného zboží 

• Velká konkurence 

• Hromadění zbytkových obkladů a 

dlažeb                                                           

 

 

 

 

 

OPPORTUNITIES / PŘÍLEŽITOSTI THREATS / HROZBY 

• Vybudování dalších poboček 

• Práce s architekty a designéry 

• Realistické vizualizace 

• Vytvoření unikátního produktu 

 

 

 

• Insolvence v důsledku platební 

neschopnosti 

• Odchod klíčových zaměstnanců 

• Příchod nové silné konkurence 
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11 ZÁVĚR 

 

Cílem práce bylo vytvoření metodické pomůcky zhotovitele pro umožnění 

navržení ceny do případných soutěží. 

 

Pro vypracování výše zmíněných bodů je nutné nejdříve rekapitulovat historii 

stavebnictví, jeho současný stav a pokusit se vyslovit prognózy let následujících. 

 

Stav historie stavebnictví byl prozkoumán od roku 1993, kdy byla rozdělena ČSR. 

Tento rok byla velmi vysoká inflace. Dosáhla 20% a růst HDP byl jen minimální. 

V následujících obdobích docházelo k velkému rozvoji stavební produkce.  

Vznikaly nové stavební firmy a trh byl zaplavován velkým množstvím materiálů. 

Banky výrazně podporovaly stav českého stavebnictví nízkými půjčkami, které byly 

dostupné pro širokou škálu obyvatel České republiky. 

 

Bohužel se tento fakt na konci roku 2008 projevil v celosvětovém měřítku 

v podobě krize, která vypukla pádem bankovní instituce Lehman Brothers. 

Benevolentnost půjčování peněz přesáhla rozumných hranic a vyústila v radikální 

situaci, kdy bylo nutné razantně zpřísnit bankovní půjčky. 

 

Od roku 2009 se naše republika potýkala s krizí a úpadkem celé ekonomiky. 

Tento fakt se nevyhnul ani stavebnictví. Začal těžký konkurenční boj mezi stavebními 

firmami i dodavateli stavebnin. Bohužel značná část z nich zkrachovala. V této době 

se celkově zvýšila nezaměstnanost na celém území ČR. 

Vleklá recese trvala do konce roku 2013 a v následujících obdobích 

se předpokládá nárůst stavební produkce. Banky znovu začaly poskytovat větší objem 

hypoték a úvěrů. 

 

V praktické části jsme se věnovali několika základním pojmům. Tím 

nejzákladnějším byla cenové nabídka, která spolu s poptávkou patří do základní teorie 

mikro ekonomie. Zakladatelem myšlenky byl Alfred Marshall. Tvoří jeden 

z nejzákladnějších principů moderních ekonomických škol. 
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Poptávka přichází k prodávajícímu ze strany kupujícího. Nejdůležitějším faktorem 

dodavatele je konkurenceschopnost v cenách a včasném dodání. 

 

Cenová analýza slouží pro zvolení správné cenové hladiny a je nutné ji provést 

v daném regionu, který zkoumáme a kde se prosazovat. Pomocí tohoto nástroje jsme 

schopni zjistit, jaký sortiment půjde nejvíce na odbyt. 

Dalším důležitým pojmem je klientela, neboli spektrum lidí, kteří od nás budou 

nakupovat. Vymezíme jejich nároky a požadavky, které budeme schopni na základě 

jejich rozboru plnit. 

 

V poslední části bakalářské práce se věnujeme zadání, které bylo vymezeno body: 

1) Stanovení obvyklé sestavy pro patřičný regionální trh. 

2) Vytvoření cenového reprezentanta pro výše uvedenou sestavu. 

3) Možnosti cenových úprav podle přání zákazníka. 

4) Navržení parametrů pro rychlou cenovou nabídku. 

 

Pro sestavení obvyklé sestavy byla vybrána koupelna a WC se standardními 

rozměry a zařizovacími předměty. 

Dále jsme vytvořili cenového reprezentanta, který stanovil finanční  průměr 

pro danou sestavu v konkrétní  oblasti  kraji Vysočina. 

V možnostech cenových úprav jsme stanovili minimální a maximální cenu 

dodávaných koupelnových sestav. 

Na základě definování předchozích bodů jsme schopni navrhnout parametry 

pro rychlé cenové nabídky dle přání klientů. 

 

Závěrem bych chtěl zmínit, že toto téma je mi velmi blízké, denně se v této 

problematice pohybuji, a proto jsem si ho také vybral. Všechny vizualizace, které byly 

použity, jsou mým autorským výtvorem. 
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