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Abstrakt 

 Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat skutečný a aktuální stav 

společnosti Laufen CZ, s.r.o. a navrţení opatření. Jedná se o analýzu vnitřního a 

vnějšího prostředí společnosti. Jak se firma vyrovnala s dopady finanční a hospodářské 

krize nám sdělí analýzy SWOT, SLEPT, Quick test, Fundamentální analýza a Porterův 

model 5 sil.  

Abstract 

The main objective of this thesis is to analyze the real and actual state of Laufen CZ, 

and propose measures. It is an analysis of internal and external environment company. 

How to cope with the impact of firm financial and economic crisis tell us analysis like 

SWOT, SLEPT, Quick test, fundamental analysis and Porter five forces. 

 

 

Klíčová slova 

 Interní a externí analýza okolí podniky, SWOT analýza, SLEPT analýza, 

Fundamentální analýza, Porterův model pěti sil, Quick test, finanční krize a návrhy 

řešení. 

Key words 

Internal and external analysis of the company environment, SWOT analysis, SLEPT 

analyses, Fundamental analysis, Porter’s model of five forces, Quick test, Financial and 

economic crisis and suggestions. 
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1. ÚVOD 
Pro kaţdou společnost v jakémkoliv odvětví je v současné době velice důleţité 

znát dokonale okolí podniku. Je zřejmé, ţe i odvětví sanitární keramiky si plně prošlo 

dopady finanční a hospodářské krize, která zdecimovala téměř všechna ekonomická 

odvětví. Společnost, která chce v této neúprosné době prosperovat, musí rozlišovat 

okolí podniku na vnitřní a vnější neboli oborové. K takovému rozlišení slouţí odborné 

analýzy, které se staly základem pro vypracování i mé diplomové práce.  

K analýzám vnějšího neboli oborového okolí jsem ve své práci vyuţil metodu 

SLEPT, která dokonale objasnila okolí podniku v rámci země jejího sídla, tedy České 

republiky. Z analýzy SLEPT vyplynuly sociální aspekty, legislativní podmínky, 

aktuální ekonomická situace v zemi, politická stabilita či nestabilita a konečně 

technologické faktory, které ovlivňují obor sanitární keramiky. K další analýze 

oborového okolí jsem vyuţil tak zvanou porterovu metodu pěti konkurenčních sil, která 

zkoumá prostředí z hlediska moţné konkurence, konkurenčního boje v odvětví, 

moţnosti substitutů a síly vyjednávacích schopností dodavatelů a odběratelů. 

 Mezi analýzy, které se zabývají interním prostředím společnosti, patří analýza 

silných a slabých stránek podniku, jeho příleţitostí a hrozeb, tedy metoda SWOT. Další 

zpracovanou analýzou je fundamentální analýza rozvahy a výkazu o zisku a ztrátě, která 

je zpracována za roky 2008 a 2009. Dává nám moţnost poznat finanční situaci 

v podniku. Zda je podnik překapitalizován či neúměrně zadluţen. Poslední analýzou, 

kterou jsem pouţil, je Kralickův Quick test. Tento, v překladu rychlý test, zkoumá 

finanční stabilitu společnosti, výnosové situace a celkové situace za roky 2008 a 2009.  

Společnost Laufen CZ, s.r.o., kterou jsem si vybral pro zpracování diplomové 

práce je dceřinou společností švýcarského koncernu LAUFEN AG. Oborem podnikání 

je vývoj a výroba sanitární keramiky a doplňkového koupelnového nábytku. V České 

republice má společnost ředitelství v Praze, avšak výrobní podniky má rozmístněny na 

jihu země, tedy v Bechyni a Znojmě. Výroba sanitární keramiky má v České republice 

dalekosáhlou tradici, která sahá především ve Znojmě do konce 19. století. Především 
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ve Znojmě, v místě mého bydliště, je podnik Laufen CZ, s.r.o. jedním z největších 

zaměstnavatelů vůbec. 

1.1. Cíl diplomové práce  

Cíle diplomové práce se dají strukturalizovat do čtyř základních částí. Mezi tyto 

části patří především získání existujících teoretických poznatků z dostupné literatury a 

osvojení si důleţitých informací o vnitřním a vnějším oborovém okolí podniku. 

Dokonalá znalost jednotlivých analýz zkoumající prostředí uvnitř a vně společnosti.  

Druhou v zásadě hodně důleţitou částí je analýza vybrané společnosti a analýza 

odvětví, ve kterém společnost působí. V této části se zaměřuji mimo jiné i na vývoj 

v odvětví sanitární keramiky, který si prošel a stále prochází, jako kaţdé jiné odvětví, 

finanční a hospodářskou krizí. Samotná analýza společnosti pak zahrnuje vývoje trţeb, 

zaměstnanosti a hospodářských výsledků za poslední roky působení na trhu.  

Další částí diplomové práce je analýza společnosti z hlediska vnitřního a 

vnějšího okolí, ke které nám slouţí analytické metody napasované na prostředí 

společnosti. Výsledky z těchto analýz plynoucí, dávají základ pro poslední cíl 

diplomové práce. Jsou jimi návrhy opatření, které plynou z nedostatků nalezených 

z provedených analýz. Cíl s návrhy opatření je zároveň nejdůleţitějším bodem pro 

úspěšné vypracování diplomové práce. 

Pro splnění všech cílů diplomové práce je tedy potřeba řídit se určitou 

posloupností úkolů: 

 Získat a osvojit si poznatky z existující literatury. 

 Charakteristika vybrané společnosti. 

 Charakteristika odvětví i z hlediska finanční a hospodářské krize. 

 Analýza oborového okolí pomocí analytických metod, jako jsou Slept 

analýza a porterův model 5 konkurenčních sil. 

 Analýza vnitřního podnikového okolí pomocí SWOT analýzy, 

Fundamentální analýzy a Quick testu. 

 Návrhy řešení a opatření plynoucí z provedených analýz společnosti. 
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Pro splnění všech dílčích cílů je potřeba získat důleţité informace. Jsou to 

informace, které získám z dostupné literatury a informace plynoucí z podnikových 

interních závěrečných zpráv. Zdrojem pro vypracování analýz mi jsou výkazy o zisku a 

ztrátě, rozvahy a další důleţité interní materiály, které mi poskytne společnost Laufen 

CZ, s.r.o. Jedním z dalších zdrojů informací mi pro splnění stanovených cílů jsou 

poznatky získané s komunikace s finančním ředitelem společnosti a s některými dalšími 

zaměstnanci. Pro návrhy řešení a opatření vyuţiji svých získaných znalostí a pomoci 

z vedení společnosti a odborného vedení diplomové práce. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1. SWOT analýza 

SWOT analýza prošla za dobu své existence několika různými definicemi, tedy 

jednou z nich je, ţe SWOT analýza je uţitečným nástrojem rekapitulace a shrnutí všech 

předcházejících analýz. Jejím cílem je identifikace rozsahu, kterým současná strategie 

organizace a hlavně její silné a slabé stránky podporují schopnost úspěšně se vypořádat 

s hrozbami a příleţitostmi ve vnějším prostředí. [1] 

Podle další definice, kterou ve své knize uvádí Veber, metoda SWOT navazuje 

na známé modely S-C-P (structure – conduct – performance), které byly vyvinuty pro 

tvorbu strategie. Chceme-li si přiblíţit metodu SWOT, pak můţeme vyjít z definice 

strategie jako vytvoření budoucího způsobu řízení organizace, který buď zachová, nebo 

zlepší její konkurenční postavení. Dobrá strategie je pak taková, která neutralizuje 

hrozby očekávané z vnějšího prostředí, dovoluje vyuţít budoucích příleţitostí, těţí ze 

silných stránek organizace a odstraňuje nebo neutralizuje její slabé stránky. Místo 

analýzy SWOT ve strategických úvahách schematicky ukazuje obrázek č. 1. [11] 

Obrázek č. 1 -  postavení analýzy SWOT v strategických úvahách 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Jaromír Veber a kol., Management 2005 

 

Silné stránky 

Slabé stránky 

Příležitosti 

Hrozby 

Volba strategie 
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Metoda SWOT je zaloţena na kombinaci: 

 silných stránek podniku (strengths); 

 slabých stránek podniku (weaknesses); 

 příleţitostí okolí (oppoertunities); 

 hrozeb okolí (threats). 

 

Dle dostupných informačních zdrojů je jistý fakt, ţe jednotlivé písmena v názvu 

SWOT jsou zkratkou anglických slov Strenghts (přednosti, silné stránky organizace), 

Weaknesses (nedostatky, slabé stránky organizace), Opportunities (příleţitosti ve 

vnějším prostředí), Threats (hrozby z vnějšího prostředí). [1] 

S ohledem na duplicitu jednotlivých ukazatelů SWOT analýzy, poukazuje 

Jaromír Veber na to, ţe jsou v mnohých publikacích uváděny různé jakoby směrné silné 

a slabé stránky podniku, které přicházejí v úvahu, a zároveň příleţitosti a hrozby 

z okolí, je zřejmé, ţe tyto faktory se budou lišit podnik od podniku a budou se lišit 

v závislosti na tom, do jakého typu odvětví podnik patří a v jakém stadiu cyklu 

ţivotnosti se odvětví nachází. I následující faktory je proto třeba brát jen jako moţné 

příklady. [11] 

Ekonomové se dále věnují také pozitivům a negativům SWOT analýzy, 

přednosti jsou pozitivní vnitřní podmínky, které umoţňují organizaci získat převahu nad 

konkurenty. Organizační předností je jasná kompetence, zdroj nebo schopnost, která 

umoţňuje firmě získat konkurenční výhodu. Můţe to být přístup ke kvalitnějším 

materiálům, dobré finanční vztahy, vyspělá technologie, distribuční kanály nebo 

vyspělý tým top manaţerů. [1] 

Nedostatky jsou negativní vnitřní podmínky, které mohou vést k niţší 

organizační výkonnosti. Nedostatkem můţe být absence nezbytných zdrojů a 

schopností, chyba v rozvoji nezbytných zdrojů. Manaţeři s neodpovídajícími 

strategickými schopnostmi, neúměrné finanční zatíţením, morálně zastaralé stroje apod. 

[1] 
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2.1.1 Hrozby a příležitosti budoucího okolí 

Z analýzy O – T dále vyplývá, ţe je při analýze budoucích hrozeb okolí třeba 

vycházet jak z hrozeb makrookolí, tak i mikrookolí. Je nesporné, ţe prosazující se 

globalizace hranice relevantního okolí značně rozšiřuje. Následující text uvádí přehled 

typických hrozeb, přičemţ řada z nich je odvozena z Porterových pěti sil: 

- vysoká diferenciace v odvětví; 

- know – how, které se v odvětví pouţívá; 

- velký počet konkurujících si firem, stejně velké konkurující firmy; 

- pomalý růst odvětví; 

- hrozba substitučních výrobků; 

- hrozba vstupu nového výrobce atd. 

 

Příleţitosti jsou ve většině případů chápány jednak jako příleţitosti, které 

pomohou podniku neutralizovat hrozby, jednak jako vlastní rozvojové příleţitosti 

vyplývající z charakteru okolí. V druhém případě bude charakter příleţitostí závislý na 

tom, zda půjde o odvětví ve fázi zralosti, odvětví na sestupu nebo zda půjde o 

mezinárodní či dokonce globální trhy. [11] 

Příleţitosti jsou současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které jsou 

příznivé současným nebo potenciálním výstupům organizace. Příznivé podmínky 

mohou obsahovat např. změny v zákonech, rostoucí počet obyvatel – zákazníků, 

uvedení nových technologií. Příleţitosti by neměly být posuzovány jen ve světle 

současných podmínek, ale hlavně z hlediska dlouhodobého vývoje prostředí a jeho 

vlivu na organizaci. [1] 

Naproti tomu hrozby jsou současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které 

jsou nepříznivé současným nebo budoucím výstupům organizace. Nepříznivé podmínky 

mohou obsahovat vstup silného konkurenta na trh, pokles počtu zákazníků, legislativní 

změny apod. [1] 
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2.1.2. Silné a slabé stránky organizace 

Silné a slabé stránky organizace čelí několika různým faktorům, které ovlivňují 

okolí podniku. I kdyţ okolí organizace je bezpochyby velice silným faktorem 

ovlivňujícím tvorbu strategie firmy, ukázalo se, ţe nemůţe být faktorem jediným, ale 

musí být vzaty v úvahu i silné a slabé stránky organizace a její vnitřní zdroje. Silné a 

slabé stránky mohou být hledány a analyzovány především v následujících oblastech: 

 finanční síla organizace; 

 výzkum a vývoj 

 výrobková politika; 

 úroveň managementu; 

 organizace firmy; 

 napojení na infrastrukturu; 

 image firmy či výrobku atd. [1] 

 

Kombinací příleţitostí a hrozeb okolí a silných a slabých stránek firmy pak 

vznikají různé varianty strategického chování, přičemţ je vţdy nutné vzít v úvahu, ţe 

jde o budoucí vývoj, coţ znamená, ţe jak silné a slabé stránky, tak příleţitosti i hrozby 

je nutno chápat dynamicky čili zvaţovat alternativy budoucího růstu, stagnace nebo 

moţného zhoršení těchto faktorů. Bez ohledu na organizační úroveň, na které je analýza 

SWOT aplikována, pak lze určit takzvanou: 

 ideální podnikatelskou jednotku, pro niţ jsou typické velké příleţitosti a malé 

ohroţení; 

 spekulativní podnikatelskou jednotku, pro niţ jsou typické velké příleţitosti a 

velká ohroţení; 

 vyzrálou podnikatelskou jednotku s malými příleţitostmi a malým ohroţením; 

 znepokojující podnikatelskou jednotku s malými příleţitostmi a velkým 

ohroţením. [1] 
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Podle charakteru odvětví a kombinací vnitřních i vnějších stránek pak lze pro 

organizaci, popř. i pro její jednotlivé organizační sloţky volit různé typy strategií, které 

vycházejí ze čtyř moţných zjednodušených přístupů: 

 přístup S – O – vyuţívat silných stránek a velkých příleţitostí plynoucích 

z okolí; 

 přístup W – O – snaţit se eliminovat slabé stránky za pomoci příleţitostí z okolí; 

 přístup S – T – vyţívat svých silných stránek pro eliminaci hrozeb; 

 přístup W – T – snaţit se vyřešit znepokojivý stav i za cenu likvidace 

organizace. 

Těchto přístupů pak můţe být vyuţito při koncipování konkrétních strategií 

dalšího chování organizace nebo její části a lze je charakterizovat např. maticí, kterou 

ukazuje obrázek č. 2. [11] 

Obrázek č. 2 – Vyuţití analýzy SWOT při koncipování strategií 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Jaromír Veber a kol., Management 2005. 

Lze navíc podotknout, ţe manaţeři by neměli skončit jen seznamem příleţitostí 

a hrozeb v uvedených oblastech. Tento strukturovaný přístup by měl výrazně přispět 

k formulaci budoucí strategie. [1] 
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K praktické aplikaci mohou slouţit následující kroky: 

 Identifikace současné strategie. Ne však té, která je vyjádřená ve strategických 

materiálech nebo veřejně publikovaná. Často bývá odlišná od skutečně 

realizované strategie a manaţeři si to neuvědomují. 

 Identifikace klíčových změn v okolním prostředí organizace. Snaţte se shodnout 

na pěti aţ sedmi takových vlivech. 

 Stejný postup zopakujte v případě vnitřních zdrojů organizace a uveďte její 

hlavní silné a slabé stránky. Snaţte se být konkrétní a dodrţet maximální počet 

těchto oblastí na čísle 7. 

 

Tato analýza můţe být velmi účinná, kdyţ ještě porovnáme všechny oblasti 

s našimi konkurenty. SWOT analýza poskytuje mechanismus pro systematický 

myšlenkový pochod. Tato analýza poţaduje zároveň pochopení vnějšího prostředí a 

schopností organizace. [1] 

 

2.2. Analýza vlivu makrookolí 

Chceme-li prozkoumat podnik z hlediska jeho okolí, slouţí nám k tomu několik 

metod, které můţeme pouţít. Podnik můţeme zkoumat z hlediska jeho obecného okolí 

či z jeho oborového okolí. K výzkumu obecného okolí nám slouţí analýza SLEPT. 

V další kapitole si představíme i analýzu oborového okolí podniku, která se nazývá 

takzvaný Porterův model. SLEPT analýza se zabývá tedy širokospektrým okolím 

podniku, tedy makrookolím. 

Makrookolí představuje celkový politický, ekonomický, sociální a technologický 

rámec, v němţ se podnik pohybuje. Takové vlivy, jako je politická stabilita, míra 

inflace, dovozní omezení týkající se surovin, demografický pohyb populace v dané 

oblasti či revoluční technologické inovace, mohou významně působit na efektivnost 

podniku a na jeho úspěšnost. Rozdílná úroveň schopnosti jednotlivých podniků 
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vyrovnat se s těmito vlivy, aktivně na ně reagovat, často představuje zcela zásadní 

faktor ovlivňující úspěšnost podniku. 

Na prvním stupni zkoumá analýza faktory a tendence vzdáleného okolí, které 

leţí zpravidla mimo oblast aktivního vlivu podniku. Makrookolí zahrnuje vlivy a 

podmínky, jeţ vznikají mimo podnik a obvykle bez ohledu na jeho konkrétní chování. 

Podnik zde prakticky nemá bezprostřední moţnost aktivně stav tohoto okolí ovlivňovat 

(s výše uvedenou výjimkou týkající se velkých podniků), můţe však svým 

rozhodováním na ně aktivně reagovat, připravit se na určité alternativy, a tím ovlivnit 

nebo změnit směr svého vývoje. [9] 

 

2.2.1. Slept/Pest analýza 

Za klíčové součásti makrookolí se ve SLEPT analýze označují faktory politické 

a legislativní, ekonomické, sociální a kulturní a technologické. Analýza, dělící vlivy 

makrookolí do čtyř základních skupin, se proto označuje jako PEST/SLEPT analýza. 

Kaţdá z těchto skupin v sobě zahrnuje řadu faktorů makrookolí, které různou 

měrou ovlivňují podnik. V odborné literatuře se můţeme setkat s označením tohoto 

přístupu jako strategický audit vlivů makrookolí. Důleţitost jednotlivých faktorů se pro 

odlišná odvětví, podniky a různé situace můţe lišit. Např. počátkem 90. let byla pro 

zahraniční investory zajímající o investice do zemí střední a východní Evropy 

nejdůleţitějším kritériem politická stabilita a nikoliv např. daňová zvýhodnění. 

Vzhledem k relativně brzkému (ve srovnání s okolními zeměmi) ustálení politické 

situace začátkem 90. let tak Česká republika přilákala velké mnoţství zahraničních 

investorů. Ti se však v posledních letech, kdy je politická stabilita těchto zemí na 

podobné úrovni, jiţ obracejí raději např. na Slovensko, které jim z finančního pohledu 

dokázalo vytvořit zajímavější nabídku. [9] 
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2.2.1.1. Politické a legislativní faktory 

Sedláčková a Buchta ve své knize Strategický marketing shledávají politické a 

legislativní faktory, jako je stabilita zahraniční a národní politické situace, členství země 

v EU apod., představují pro podniky významné příleţitosti, ale současně i ohroţení. 

Politická omezení se dotýkají kaţdého podniku prostřednictvím daňových zákonů, 

protimonopolních zákonů, regulace exportu a importu, cenové politiky, ochrany 

ţivotního prostředí a mnoha dalších činností zaměřených na ochranu lidí, ať jiţ v roli 

zaměstnanců či spotřebitelů, ochrany ţivotního prostředí, ochrany domácích 

podnikatelských subjektů atp. 

Existence řady zákonů, právních norem a vyhlášek nejen vymezuje prostor pro 

podnikání, ale upravuje i samo podnikání a můţe významně ovlivnit rozhodování o 

budoucnosti podniku. 

Zejména pro aktivity národních podniků mířících za hranice země pak mají 

význam politické vztahy s ostatním světem. Například zlepšení vztahů mezi USA a 

Čínou i Ruskem vyústilo v poslední době v přínosné ekonomické dohody. Stejně tak 

ekonomickou aktivitu mohou změnit výsledky voleb v zahraničí (to se můţe odrazit 

v preferenci tzv. spolupracujících zemí). Jistý příklad tohoto druhu můţeme sledovat 

např. Při obnově válkou poničeného Iráku. Země, které nepodporovaly USA ve válce 

proti Iráku, mohou jen stěţí počítat, ţe jim bude dovoleno se výrazněji podílet na jeho 

poválečné obnově. [9] 

 Robert Zich z podnikatelské fakulty VUT v Brně člení, ve své prezentaci 

k zasedání ESF, okolí firmy z hlediska legislativy do strukturovaného rámce. [15] 

Legislativní faktory 

Existence a funkčnost podstatných zákonných norem jako jsou: 

 zákony o investičních pobídkách 

 obchodní právo 

 právní úpravy pracovních podmínek (BOZP apod.) 

 daňové zákony 
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 deregulační opatření 

 antitrustové zákony 

 legislativní vymezení konkurenčního chování 

 legislativní omezení - distribuce, ekologická opatření apod. 

Důleţitým faktorem je oproti tomu také to co chybí, tedy: 

 nehotová legislativa 

Další faktory, které se zde obecně projevují, jsou: 

 funkčnost soudů 

 vymahatelnost práva 

 patentová ochrana a autorská práva 

 vnímání korupce 

 kriminalita atd. 

 

Politické faktory 

Politicko-ekonomické faktory: 

 postoj vůči privátním a zahraničním investicím - otevřenost versus uzavřenost 

země 

 vztah ke státnímu průmyslu - neutrální versus preferovaný 

 postoj vůči privátnímu sektoru 

 vládní politika ve vztahu k průmyslové spolupráci 

 politicko-ekonomické zdroje nestability 

 

Hodnocení politické stability: 

 forma a stabilita vlády 

 hodnocení úspěšnosti státní administrativy a její vliv na firmu 

 občanské nepokoje 

 klíčové orgány a úřady 

 legislativně zakotvená byrokracie 
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 politická strana u moci 

 opozice a její působení 

 existence a vliv politických osobností 

 budoucí výhledy týkající se udržení nebo předání síly 

 boj o moc mezi elitami 

 etnická konfrontace 

 místní lokální konflikty [15] 

 

2.2.1.2. Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory vyplývají z ekonomické podstaty a základních směrů 

ekonomického rozvoje a jsou charakterizovány stavem ekonomiky. Podnik je při svém 

rozhodování významně ovlivněn vývojem makroekonomických trendů. Základními 

indikátory stavu makroekonomického okolí, které mají bezprostřední vliv na plnění 

základních cílů kaţdého podniku, jsou míra ekonomického růstu, úroková míra, míra 

inflace, daňová politika a směnný kurz. Míra ekonomického růstu ovlivňuje úspěšnost 

podniku na trhu tím, ţe přímo vyvolává rozsah i obsah příleţitostí, ale současně i 

hrozeb, před které jsou podniky postaveny. [9] 

Ekonomický růst vede ke zvýšené spotřebě, zvyšuje příleţitosti na trhu a opačně. 

Podobně úroveň úrokové míry působí na celkovou výnosnost podniku a ovlivňuje 

skladbu pouţitých finančních prostředků a tím, ţe určuje cenu kapitálu, významně 

ovlivňuje investiční aktivitu podniku, resp. Jeho rozvoj. Nízká úroveň úrokové míry 

představuje příleţitosti pro realizaci podnikových záměrů. Obdobný bude i vliv míry 

inflace, která je jedním ze základních ukazatelů charakterizujících stabilitu 

ekonomického vývoje. Vysoká míra inflace se můţe negativně odráţet v intenzitě 

investiční činnosti a bude tak limitovat ekonomický rozvoj. Dalším indikátorem je 

devizový kurz, který ovlivňuje především konkurenceschopnost podniků na 

zahraničních trzích. Uvedené míry lze těţko prezentovat odděleně od sebe, neboť mezi 

nimi existují úzké souvislosti a vazby. Zachycení těchto souvislostí a promítnutí jejich 

vlivu na podnik, odhad a předvídání vývojových tendencí v této oblasti pak představuje 

dominantní úkol, jehoţ řešení je součástí procesu tvorby strategie. [9] 
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Konkrétními propočty dopadu těchto faktorů se zabývá finanční analýza jako 

součást analýzy zdrojů podniku. Vývoj zmíněných ukazatelů můţe v současné době pro 

podniky představovat také velké příleţitosti, například vyuţít příznivé úrovně úrokové 

míry k intenzivní investiční činnosti, ale současně přinášet i značná ohroţení, např. 

změnu devizových kurzů (zejména pro podniky, které mají bohaté zahraniční aktivity). 

Státní rozhodnutí, týkající se tvorby a dosaţitelnosti přírodních zdrojů ve vlastnictví 

státu, ovlivňují ţivotaschopnost některých podniků. Státní poptávka po určitých 

výrobcích či sluţbách můţe tvořit, podporovat, zvyšovat nebo omezovat řadu trţních 

příleţitostí. Stát můţe na trhu vystupovat jako neporazitelný a neohroţený konkurent. 

Znalost a schopnost předvídat strategii a záměry státu v určitých oblastech trhu mohou 

pomoci podniku vyhnout se nepříjemné konfrontaci se státem jako konkurentem. 

Významný je i vliv mezinárodní ekonomické situace. [9] 

Základní hodnocení makroekonomické situace: 

 míra inflace 

 úroková míra 

 obchodní deficit nebo přebytek 

 rozpočtový deficit nebo přebytek 

 výše HDP, HDP na jednoho obyvatele a jeho vývoj 

 měnová stabilita 

 stav směnného kursu 

 

Přístup k finančním zdrojům podle: 

 náklady na místní půjčky 

 místní dostupnost konvertibilních měn 

 moderní bankovní systém 

 vládní úvěrové nástroje pro nový business 

 dostupnost a formy úvěrů 

 fungování, chování a vliv burzy 

 chování věřitelů 
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Daňové faktory: 

 výše daňových sazeb 

 vývoj daňových sazeb (firemní a osobní příjmy, kapitál, obrat a další přímé a 

nepřímé místní daně) 

 dohody o zamezení dvojího zdanění s domácí zemí a s dalšími 

 cla a daňová zatížení v případě exportu importovaného zboží 

 existence celní ochrany 

 současné a budoucí členství v zákaznických celních uniích [15] 

 

2.2.1.3. Sociální a demografické faktory 

Sociální a demografické faktory odráţejí vlivy spojené s postoji a ţivotem 

obyvatelstva a jeho strukturou. Změny v demografické struktuře vytvořily prostor např. 

pro výrobce kosmetiky v oblasti mladé a seniorské populace. Stárnutí obyvatelstva 

obecně vytváří mnohem větší příleţitosti pro rozvoj oblastí spojených se zdravím či 

péčí o seniory, neţ tomu bylo dosud. Ţivotní styl obyvatelstva, se zase odráţí ve 

způsobu trávení osobního ţivota, např. podniky častěji nabízejí zaměstnancům pruţnou 

pracovní dobu, kratší týdenní úvazky, delší dovolenou apod., namísto pouhého 

zvyšování platu. [9] 

Sílící hlasy vyjadřující postoje k ţivotnímu prostředí naznačují, ţe i tato oblast 

se pro podniky stává důleţitým faktorem ovlivňujícím jejich rozhodování. Podniky jsou 

nuceny měnit své výrobky, technologické postupy, zajistit likvidaci pouţitých produktů 

látkami. Lobbying ekologických organizací se stává důleţitou součástí i nadnárodních 

politik. Přidělování tzv. povolenek na emise oxidu uhličitého v rámci EU je toho jen 

příkladem. Nejen z těchto důvodů se oblast ekologie někdy vyčleňuje pro analýzu 

makrookolí do samostatné kategorie. 

Všechny výše uvedené elementy jsou výsledkem kulturních, ekonomických, 

demografických, náboţenských, vzdělávacích a etických podmínek ţivota člověka. 

Podobně jako ostatní oblasti jsou i faktory sociální v neustálém vývoji, který plyne 

z úsilí jednotlivců naplnit své tuţby a potřeby. Poznání trendů v této oblasti 

jednoznačně vede k získání předstihu před konkurenty v boji o zákazníka. [9] 
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Demografické charakteristiky: 

 velikost populace 

 věková struktura 

 pracovní a kariérní preference 

 zapojení žen v pracovním procesu 

 geografické rozdělení 

 etnické složení 

 

Makroekonomické charakteristiky trhu práce: 

 rozdělení příjmů 

 míra zaměstnanosti – nezaměstnanosti 

 

Dostupnost pracovní síly a pracovní zvyklosti: 

 dostupnost potenciálních zaměstnanců s požadovanými schopnostmi a 

dovednostmi 

 existence vzdělávacích institucí schopných poskytnout potřebné vzdělání 

 diversita pracovní síly 

 mobilita potenciálních zaměstnanců 

 požadavky na kvalitu pracovního prostředí 

Sociálně-kulturní aspekty: 

 sociální hodnoty a přístupů 

 populační politika 

 životní úrovně 

 etiky 

 rovnoprávnost pohlaví 

 rasová rovnost 

 penzijní zabezpečení 

 nátlakové skupiny [15] 
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2.2.1.4. Technologické faktory 

Mezi technologické faktory musím dle existující literatury zdůraznit, ţe k tomu, 

aby se podnik vyhnul zaostalosti a prokazoval aktivní inovační činnosti, musí být 

informován o technických a technologických změnách, které v okolí probíhají. Změny 

v této oblasti mohou náhle a velmi dramaticky ovlivnit okolí, v němţ se podnik 

pohybuje. 

Předvídavost vývoje směrů technického rozvoje se můţe stát významným 

činitelem úspěšnosti podniku. Klíč k úspěšnému předvídání v této oblasti spočívá 

v přesném předvídání budoucích schopností a pravděpodobných vlivů. Souhrnná 

analýza vlivů technických a technologických změn představuje studie očekávaných 

vlivů nových technologií jak na stav okolí, tak na konkurenční pozice. Jako příklad 

můţe slouţit povinnost podniků investovat do technologií chránících ţivotní prostředí. 

[9] 

Technologické faktory: 

 stávající úroveň technologického rozvoje 

 vládní podpora technologického rozvoje 

 privátní podpora technologického rozvoje 

 existence externího tlaku na technologický rozvoj 

 výrazné technologické inovace ovlivňující dané odvětví - např. legislativní nebo 

politické tlaky 

 potřeba inovace stávajících procesů a prostředků [15] 

 

2.2.2. Cíle SLEPT/PEST analýzy 

Cílem Pest/Slept analýzy není vypracovat vyčerpávající seznam těchto faktorů, 

neboť vlivy, které jsou velmi důleţité pro jeden podnik, nemusí mít velkou váhu pro 

jiný. Důleţité je podle těchto autorů rozpoznat a odlišit faktory významné právě pro 

určitý podnik. Význam analýzy makrookolí stoupá zejména v souvislosti s velikostí 

podniku a jeho rozvojovými ambicemi. Jsou to velké podniky, pro jejichţ podnikání 
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např. politická podpora, vývozní kvóty, zahraniční vztahy, demografická struktura 

společnosti a další faktory makrookolí mají mnohem zásadnější význam neţ pro 

fungování malých a středních podniků. 

Rozvojové aktivity velkých podniků představují často miliardové investice, 

jejichţ načasování je potřebné důkladně zváţit, neboť návratnost takových investic je 

dlouhodobějšího charakteru. Musí tak zohlednit např. hospodářský cyklus, dostupnost 

zdrojů (zejména kvalifikovaných lidských zdrojů), koupěschopnost poptávky dané země 

apod. 

Nadnárodní podnik se bude pravděpodobně velmi zajímat o pracovní náklady 

v jednotlivých zemích a o devizový kurz, zatímco podnik orientovaný na maloobchodní 

činnost se převáţně soustředí na chování, ţivotní styl, potřeby a přání lokálních 

zákazníků. Pro výrobce výpočetní techniky bude velice důleţité sledovat vývoj v oblasti 

technologie. Vedoucí podniky v odvětví zase musí sledovat zejména vývoj v oblasti 

antimonopolní legislativy. 

Je zřejmé, ţe jednotlivé vlivy se budou v čase měnit a ţe se bude měnit i jejich 

váha dopadu na podnik. Proto je nutné tyto vlivy průběţně sledovat a vyhodnocovat. 

Sedláčková a Buchta doporučují zpracování určitého obecného přehledu. Při jeho 

sestavování je vhodné vyjít z faktorů, které se historicky ukázaly jako důleţité, a přejít 

k faktorům, které se jeví jako nejdůleţitější nyní a zejména které budou mít 

pravděpodobně největší vliv v budoucnosti. Jako rámec mohou poslouţit výše uvedené 

faktory, které jsme si všechny rozepsaly blíţe. [9] 

Analýza politických, ekonomických, sociokulturních a technologických faktorů 

je uţitečná především ve čtyřech hlavních směrech: 

 uvedené příklady mohou být vyuţity jako určitý přehled potenciálních vlivů, 

 mohou slouţit k vytipování malého počtu klíčových vlivů, které pak budou 

podrobeny důkladné analýze,  

 při identifikaci sil vyvolávajících změna s dlouhodobým časovým 

horizontem a  
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 při určení různých externích vlivů na podnik v minulosti nebo 

pravděpodobných vlivů v budoucnosti. [9] 

 

Tento přístup identifikuje klíčové trendy nebo vlivy a zajímá se, jaké vnější 

vlivy budou na různé podniky působit a jaké zde budou odlišnosti. Analýza by měla 

dále iniciovat následující a jim podobné otázky a hledat na ně odpovědi: 

1. Jaké jsou pravděpodobné vývojové trendy významných faktorů čtyř základních 

oblastí prostředí v budoucnosti? 

2. Co jsou základní impulzy změny, tzn. jaké faktory vyvolávají změnu? Jaký vliv 

budou mít v budoucnu? Budou intenzivnější či naopak? 

3. Jaký lze očekávat pravděpodobný dopad těchto změn na podnik? Jak ovlivní 

konkurenční pozici? 

4. Jaký bude dopad očekávaných změn na strategii podniku, tj. jak je co nejlépe 

zohlednit při formulování strategie? [9] 

 

2.3. Quick test 

Tento test byl sestaven profesorem Kralickem v roce 1991 a je z největší části 

pouţíván zejména v německy mluvících zemích. Quick test prošel během období 

několika modifikacemi, z nejznámějších jsou například „Mrkvičkův“ Quick test, který 

vychází z poměrových ukazatelů a má jen lehce odlišný způsob hodnocení. Další 

modifikace nese název podle profesorky Kislingerové, která se zabývá aplikováním 

Kralickova Quick testu na prostředí České republiky. Tento test, podle profesorky 

Kislingerové si také vyzkoušíme na příkladu zkoumané společnosti.[5]  

Quick test podle Kralicka, v překladu rychlý test, je jednorozměrný známkovací 

test (tj. test není diskriminační). Nejprve se z dat výročních zpráv vypočtou poměroví 

ukazatelé a dle jejich výše se jim přidělí známka. Tato známka udává hodnocení firmy v 

různých sektorech (kapitálová síla, zadluţení, výnos a finanční výkonnost). Z těchto 

známek pak utvoříme jednu celkovou, která podává hodnocení o firmě jako celku. 
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Kaţdý ukazatel pochází z jedné ze čtyř oblastí finanční analýzy. Základními částmi 

jsou: 

• Finanční část - ukazuje míru zadlužení podniku; 

• Likvidní část - schopnost firmy včas dostát svým závazkům; 

• Rentabilní část – ekonomický ukazatel efektivnosti hospodaření - 

výnosnosti; 

• Výnosová část – schopnost firmy uhradit závazky v důsledku 

fungování.[4] 

 

Aby ukazatelé vyuţívali co nejlépe poznatky zveřejněné ve výročních zprávách, 

postačí, aby kaţdý ukazatel pocházel právě z jedné ze základních částí (oblasti finanční 

analýzy. I z tohoto důvodu byly pouţity jen čtyři, poněvadţ přidáním dalších ukazatelů 

by přidaní ukazatelé přicházeli ze stejné části a také bychom měli moţnost prověřovat 

jedny ukazatele pomocí dalších. O zvolených ukazatelích navíc platí, ţe nikdy 

nepodlehnou rušivým vlivům.[4] 

Ukazatelé Quick testu: 

• Kvóta vlastního kapitálu (v původní literatuře jako Eigenkapitalquote) 

Kvóta vlastního kapitálu = Vlastní jmění / bilanční součet * 100 % 

• Doba splácení dluhu (v původní literatuře jako Schuldtilgungsdauer in Jahren) 

Doba splácení dluhu v letech = Cizí zdroje – Krátkodobý finanční majetek / 

Cash-flow 

• Rentabilita celkového kapitálu (v původní literatuře jako 

Gesamtkapitalrentabilität) 

Rentabilita celkového kapitálu = EBIT / Bilanční součet * 100 %. 

• Cash-flow v % podnikového výkonu (v původní literatuře jako Cash-flow) 

Cash-flow v % podnikového výkonu = Cash-flow / Tržby * 100 %.[4] 



  - 31 -   

 

V následující tabulce je uveden přehled, jaký ukazatel přichází z jaké základní 

části (oblasti finanční analýzy) a o jaké situaci ukazatelé vypovídají. Mimo jiné se zde 

uvádí znovu jednotlivé postupy výpočtů jednotlivých ukazatelů. 

Tabulka č. 1 – souhrnná data Quick testu. 

 

Zdroj: Kralicek Peter (Základy finančního hospodaření, 1993) 

K vyhodnocení výsledků se vyuţívá známkovací hodnocení uvedené v 

následující tabulce 3-2; pětimístná stupnice, která je v rozsahu 1 (velmi dobrý výsledek) 

– 5 (hrozící insolvence). [4] 

Celkové hodnocení je dáno aritmetickým průměrem výsledných známek. 

Finanční stabilita a výnosová situace je tak dána aritmetickým průměrem příslušných 

ukazatelů. Finanční stabilita je tedy aritmetický průměr hodnocení kvóty vlastního 

kapitálu a doby splácení dluhu v letech a výnosová situace je dána aritmetickým 

průměrem hodnocení rentability celkového kapitálu a Cash-flow v % podnikového 

výkonu.  

Kralicek dále udává, ţe podnik s výslednou známkou lepší neţ <2> je 

povaţován za dobře prosperující – bonitní. A podnik s výslednou známkou horší neţ 
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<3> můţeme povaţovat za podnik spějící k bankrotu nebo přinejmenším za podnik, 

který je bankrotem ohroţen. [5] 

Tabulka č. 2 – stupnice hodnocení Quick testu podle Kralicka. 

     Zdroj: Peter Kralick (Základy finančního hospodaření, 1993) 

Kralicek dále zaznamenal pro kaţdý poměrový ukazatel „dobré“ průměrné 

hodnoty pro různá odvětví průmyslu. V podstatně to znamená, ţe uvádí průměrné 

hodnoty podniků v různých odvětvích, a to z toho důvodu, abychom mohli porovnat, 

jak si stojí daný testovaný podnik z hlediska daného odvětví.  

V tabulce pod textem je uveden přehled „dobrých“ průměrných hodnot pro 

jednotlivé sektory. [5] 
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Tabulka č. 3 – „dobré“ průměrné hodnoty podle Kralicka. 

 

   Zdroj: Peter Kralick (Základy finančního hospodaření, 1993) 

 

2.3.1. Quick test podle Kislingerové 

Jak uţ jsem zmínil v úvodu této kapitoly, tak Kralickův Quick test prošel 

v průběhu své ţivotní kapitoly určitými modifikacemi. Vycházíme zde z testu 

zveřejněného Kralickem. Prof. Kislingerová se zabývá aplikováním Kralickova Quick 

testu na prostředí České republiky a lehce tento test modifikuje. [3] 

Největší odlišnost je, ţe Kralicek ve svém modelu pouţívá tzv. bilanční Cash-

flow, tj. Cash-flow upravené na okamţitou (nikoli tokovou) veličinu. Kislingerová 

naproti tomu udává, ţe v případě České ekonomiky je nutné počítat Cash-flow poněkud 

jinak, protoţe by bilanční Cash-flow vyšlo vzhledem k specifikaci financování tohoto 

sektoru záporné. Cash-flow počítáme tedy v příkladu Kislingerové následovně: 

Cash-Flow KISLINGEROVÁ = Výsledek hospodaření za účetní období + odpisy + 

změna stavu rezerv. 

Na rozdíl od původního modelu, kde se Cash-flow počítá následovně: 

Cash-flow KRALICEK = bilanční zisk (ztráta) + příděly do rezervních fondů - 

rozpouštění rezervních fondů + příděly do rezerv - 

rozpouštění rezerv + odpisy. [3] 
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2.4. Porterova metoda pěti konkurenčních sil 

V obecné ekonomii můţeme vypozorovat, ţe nedostatek trţně orientované 

strategie je u mnoha podniků v tom, ţe neberou dostatečně váţně ohroţení své trţní 

pozice domácí a zahraniční konkurencí (např. Výrobce hodin a fotografických kamer). 

[6] Vedle uspokojení poţadavků zákazníků musí být cílem kaţdé podnikové a 

marketingové strategie nalezení takové pozice, která umoţňuje udrţení nebo vylepšení 

naděje na zisk oproti konkurenci, resp. Vytvoření nového zdroje zisku. [8] 

Ve svém pojednání o největších představitelích marketingu uvádí Kermally, ţe 

kaţdý student strategie a marketingové strategie by měl být dobře obeznámen 

s Porterovými pěti silami. Abychom mohli vybudovat strategii zaměřenou proti 

konkurenci, musí organizace vědět, co se pravděpodobně stane na trzích, na které 

organizace dodává své výrobky a sluţby. Musí také vědět, kdo jsou její konkurenti 

v konkrétní struktuře průmyslu. [2] 

Mezi faktory ovlivňující konkurenční postavení firmy a řídící v kaţdém 

průmyslovém oboru pravidla konkurence, patří těchto pět porterovských sil: 

1. Potenciální konkurent, 

2. Konkurenční rivalita, 

3. Substituční výrobky, 

4. Síla kupujícího při vyjednávání o ceně, 

5. Síla prodávajícího při vyjednávání o ceně. 

 

Těchto pět sil je odpovědí na otázku, proč jsou některé trhy atraktivnější neţ 

jiné? Společná síla těchto pěti kompetitivních sil určuje schopnost firem v určitém 

průmyslovém oboru vydělat si v průměru návratnosti investice nad vynaloţené 

kapitálové náklady. [2] 

1. Potenciální konkurenti – Potenciální konkurenti musí překonat různé 

překáţky. Tyto překáţky vznikají z důvodu úspor, které přináší zavedení 

velkovýroby, výrobkové diferenciace, kapitálových poţadavků s přístupem 
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k distribučním kanálům, přesunu nákladů, vládní politiky, zkušeností, silou 

značky a odvetnými opatřeními. 

2. Substituční výrobky – Přímé a nepřímé substituce. Čím více substitučních 

výrobků existuje, tím bude mít konkurence menší sílu. 

3. Konkurenční rivalita – Síla a intenzita konkurence mezi firmami bude záviset 

na počtu firem, které působí v průmyslovém sektoru. Faktory, které ovlivňují 

konkurenci, jsou počty firem a klíčoví hráči, soustředěná pozornost prodejce, 

relativní velikost firem, podíl trhu, ziskovost, výdělkové marţe, přidaná 

hodnota, dostupnost nadbytečné kapacity a síla značky. 

4. Síla odběratelů při vyjednávání o ceně – Tyto faktory obsahují poţadavky 

na kvalitu; podněcování konkurentů; soustředěnou pozornost nakupujícího. Jsou 

výrobky významným prvkem v nákladech kupujícího? Citlivost kupujícího 

k ceně; kdy s růstem ceny klesá ochota nakupovat, síla dodavatelů vzhledem 

k nakupujícím. 

5. Síla dodavatelů při vyjednávání o ceně – málo nebo mnoho společností 

dodávajících zákaznickým firmám; ziskovost dodavatelů a kapacita, jejich 

vyuţití; mohou se dodavatelé předem spojit? Velký přesun nákladů. [8] 

 

2.4.1. Jak vést analýzu konkurentů  

V této části si odpovíme na otázku jak vést analýzu konkurentů, která nám slouţí 

k co nejlepšímu provedení Porterovské analýzy konkurence. Proces vedení analýzy o 

konkurenci, pět etap: 

1. Tvorba plánu. Rozhodnout, o co se snaţíme. 

2. Sběr informací. Shromaţďování informací o svých klíčových konkurentech. 

Informace můţeme získat z výročních zpráv, analytických zpráv o investicích, 

firemní literatury, inzerce konkurence, od obchodního sdruţení, od prodejců a 

z konferencí. 
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3. Zpracování informací. Zpracování shromáţděných informací. 

4. Vyhodnocení informací. Povedení podrobného vyhodnocení informací a 

zpracování jich podle jejich spolehlivosti, vhodnosti a uţitečnosti. 

5. Komunikace. Sdělení svých zjištění těm, kteří by o nich měli vědět. [2] 

 

Na základě výzkumu základních faktorů konkurence vytvořil Porter základní 

strategické koncepce znázorněné na obr., které vytyčuje v rámci specifických 

podnikových a marketingových strategií. [2] 

Obrázek č. 3 -  Konkurenční strategie podle Portera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zdroj: Heribert Meffert (Marketing a Management, 1996) 

Za prvé existuje moţnost profilování na celkovém trhu pomocí výhody 

výkonové a nákladové. Je tedy moţno usilovat buď o vedoucí pozici v nákladech, resp. 

V ceně, nebo uplatnit strategii diferenciace. Poslední je často v literatuře označována téţ 

jako strategie vůdčí pozice v jakosti. Za druhé by měla zajistit úspěšnou strategickou 

pozici koncentrace na vhodné trţní výklenky. [6] 
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Tyto konkurenční strategie přímo korespondují se strategiemi zaměřenými na 

odběratele nebo se strategiemi stimulace trhu, zde cituje Heribert Meffert německého 

ekonomoma Beckera (1992). Předpoklady úspěchu strategie cena/mnoţství tak záleţí na 

cenové a nákladové výhodě oproti konkurenci. Proto je třeba interpretovat je jako 

strategie vůdčí pozice v nákladech podle Portera. V protikladu k tomu strategie 

preference usiluje o výhody ve výkonech vzhledem ke konkurenci a tak koresponduje 

se strategií diferenciace podle Portera. [6] 

Pokud jde o vedoucí pozici v nákladech nebo ceně spatřuje Meffert (Marketing a 

management, 1996), ţe je třeba docílit sníţení jednotkových nákladů podúroveň 

významných konkurentů na základě vyuţití kvalifikace pracovníků, inovací postupů 

zajišťujících vyšší produktivitu, technologiemi a standardizací. Pak je moţno realizovat 

konkurenční výhodu na základě relativně niţší ceny. [6] 

Aby tak vedoucí postavení v nákladech vedlo k cíli, je třeba splnit řadu 

předpokladů. Podnik potřebuje např. relativně velký trţní podíl, aby mohl vyuţít efektu 

degrese a zkušenostní křivky. K tomu vyţaduje tato strategie v oblasti marketingu vedle 

omezení sortimentu většinou agresivní nasazení nástrojů odbytové politiky, příznivé 

moţnosti financování a účinný controling. Dále je moţno o této strategii hovořit jako o 

úspěšné, pokud si odběratelé jako dominantního nákupního kritéria všímají ceny, a 

nikoliv jakosti nebo servisu. 

Strategie diferenciace je zaloţena především na flexibilitě, resp. Schopnosti 

přizpůsobit se. Spočívá v diferenciaci výrobků a/nebo sluţeb. Jejím cílem je dostát 

diferencovaným poţadavkům odběratelů. A proto se hledá především uplatnění těch 

opatření, která zvyšují uţitečnost výrobku. Strategie diferenciace vůči konkurenci je 

současně v úzkém vztahu k diferencovanému přístupu k trhu na úrovni odběratelů. [6] 

Jako nezbytné předpoklady pro uskutečnění této základní strategické koncepce 

se uvádějí: 

 Silná orientace odběratelů na kvalitu, 

 Vysoká efektivnost marketingu, 

 Nejvyšší jakost výrobku,  
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 Orientace na inovace a  

 Kontinuální analýza vlastních moţností, pozorování trhu a analýza konkurence. 

 

Třetí základní strategická koncepce spočívá v koncentraci na trţní výklenek. 

Pomocí důsledné selekce trţních segmentů, resp. Specializace na specifické cílové 

skupiny, by mělo být dosaţeno konkurenční výhody oproti stávající konkurenci, jejíţ 

zaměření zahrnuje pokrytí širšího trhu. Strategie výklenků odpovídá koncentraci 

výrobek – trh v rámci strategií pokrytí trhu a můţe být zaloţena jak na výkonové, tak 

nákladové výhodě. 

Jestliţe se chce podnik aktivně hájit proti konkurentům, pak uvědomělé 

rozhodnutí pro jednu z těchto konkurenčních strategií tvoří nutný předpoklad pro 

dlouhodobé dosaţení podnikových cílů. Pokud naopak podnik ţádnou z těchto 

základních strategických koncepcí důsledně nesleduje, můţe dojít často ke vztahům 

mezi trţním podílem a rentabilitou znázorněným křivkou tvaru U. V kritické oblasti, 

kdy podnik „sedí na dvou ţidlích“ („stuck in the middle“) vznikají – podle Portera – 

nezřídka vysoké ztráty. [6] 

Obrázek č. 4 - Vztah mezi rentabilitou a trţním podílem. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Heribert Meffert (Marketing a Management, 1996) 

Kritická oblast 

Relativní tržní podíl 

ROI-% 
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I při kritickém uváţení Porterových přístupů lze vyzvednout nejdůleţitější významy: 

 Strategická koncepce obsahuje v jádru strategie zaměřené odběratelsky, 

orientované na konkurenční výhody. 

 Strategická představa diferenciace působí při pohledu na mnohotvárnost úsilí o 

konkurenční výhody příliš stručně. 

 Podnik se můţe orientovat na náklady i na diferenciaci, aniţ by „seděl na dvou 

ţidlích“. 

 O dynamických aspektech přizpůsobení strategie se nediskutuje, ačkoliv v praxi 

je moţno pozorovat konkurenční strategie, např. u Japonců, které se pouštějí do 

spojení vůdčí pozice, jak pokud jde o cenu, tak jakost. [6] 

 

 

2.4.2. Kritika konstrukce porterových pěti sil 

Nejen příznivce má Porter se svými pěti silami marketingu. Některé z kritik dal 

dohromady ve své knize Sultan Kermally a my si je v této kratičké kapitolce 

představíme. Jsou jimi především: 

 Porter pro potřebu společnosti zdůraznil vybudování strategie v kontextu sil 

tvořících její ziskovost, spojenou s průmyslovým oborem, zatímco Gray Hamel 

a C. K. Prahalad (oba jsou předními guru strategie – viz Grundyho Gurus on 

Strategy) namísto toho vyzdvihli potřebu společnosti identifikovat své hlavní 

kompetence a vybudovat kolem nich strategii. 

 Konstrukce je svou povahou statická v tom smyslu, ţe se dívá na strukturu 

průmyslu jako na stabilní a z vnějšku determinovanou. 

 Rozdíly v ziskovosti průmyslového oboru  

 neurčují nezbytně ziskovost organizace v oboru. 

 Zvýrazňuje konkurenci na úkor spolupráce. 

 Struktura průmyslu je také ovlivněna dynamickou povahou konkurence.  
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 Kvalita strategického myšlení můţe být v organizaci důleţitější neţ struktura 

průmyslu při určování celkového výkonu organizace. [2] 

 

2.5. Fundamentální analýza a technická analýza 

Před tím, neţ představím fundamentální a technickou analýzu, musím 

poznamenat skutečnost, ţe v dostupné odborné literatuře o finanční analýze existuje 

nejednotnost pouţívané terminologie. [7] 

Zatímco celá řada aspektů finančního účetnictví, které je základním zdrojem 

informací pro analýzu, je jiţ upravena mezinárodními účetními standardy nebo 

direktivami Evropské unie, problematika finanční analýzy zůstává prozatím stranou 

pozornosti tvůrců norem a standardů. V praxi to vede k tomu, ţe celá řada autorů 

pouţívá stejné pojmy s různým obsahem nebo naopak různé pojmy se stejnou 

představou o jejich obsahu. Nejednotnost při klasifikaci základních pojmů a metod 

finanční analýzy se podle Mrkvičky týká pochopitelně i české literatury nebo překladů 

zahraničních autorů. 

V souvislosti s metodami finanční analýzy se často setkáváme s jejich základním 

dělením na fundamentální analýzu a technickou analýzu. I v uţívání těchto pojmů však 

nepanuje jednota. Zde Mrkvička cituje D. Kovanicovou a P. Kovanice, kteří uvádějí, ţe 

členění analýzy na fundamentální a technickou vzniklo historicky na půdě trhu cenných 

papírů a teprve později se odrazilo i v analýze účetních výkazů, kterým se budu dále 

věnovat. [7] 

 

2.5.1. Fundamentální analýza 

Podle daných odborných tvrzení je fundamentální analýza zaloţená na 

rozsáhlých znalostech a vzájemných souvislostech mezi ekonomickými a 

mimoekonomickými procesy. Opírá se o značné mnoţství informací a odvozuje závěry 

zpravidla bez algoritmických postupů. Je obvykle chápána jako rozbor a vyhodnocovaní 
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údajů získaných z povinných účetních výkazů, především z Rozvahy, Výkazu zisků a 

ztrát a někdy také z cash-flow. [10] 

Expert (hodnotitel) pouţívá svých znalostí především z: 

 Finančního účetnictví 

 Finanční analýzy 

 Svých znalostí a zkušeností z praxe 

 Všeobecná ekonomie 

 

Expert musí být schopný uvaţovat logicky, musí vědět dedukovat a na základě 

jednotlivých analytických údajů a informací musí být schopný provést zevšeobecnění, 

odvození a syntézu. 

Funkcí fundamentální analýzy je poskytnout obsáhlé informace o stavu firmy. 

Teda o struktuře jeho majetku a účelnosti jeho vynakládání, a to aţ do takých detailů, 

jakým můţe být odhad věku stálých aktív (co se dá zjistit z řádku příslušného majetku 

porovnáním sloupců brutto, netto a korekce z Rozvahy a odpisů z Výkazu zisků a ztrát). 

Nebo se dá posoudit výška zásob vzhledem ke spotřebě materiálu. Posoudit výšku 

bankovního účtu vzhledem k trţbám, nebo k výšce krátkodobých závazků. Dá se 

porovnávat výška krátkodobých závazků s krátkodobými pohledávkami. Je moţné 

udělat rámcový odhad počtu zaměstnanců, dá se aplikovat podrobná analýza pasiv 

podle druhu i podle dlouhodobých a krátkodobých závazků.  

Vyhodnocení výšky přidané hodnoty v souvislosti k nákladům, porovnání výšky 

provozních nákladů s náklady finančními, vyhodnocení vztahu mezi jednotlivými 

nákladovými druhy, porovnání výšky jednotlivých druhů výnosů odkrývá celou řadu 

silných a slabých stránek firmy. To vše se dá zjistit rozborem dostupných nebo 

povinných a zveřejňovaných účetních výkazů. Tyto poznatky se dají samozřejmě 

doplnit o znalosti vztahů v oboru podnikání instituce, která je analyzována a doplnit je o 

znalosti specifik České republiky. [10] 
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2.5.2. Technická analýza 

Technická analýza vyuţívá matematické, matematicko-statistické a další 

algoritmické metody ke kvantitativnímu zpracování dat a následnému posouzení 

výsledků z ekonomického hlediska. Zavedením algoritmů je technická analýza o něco 

jednoduší, a tak i méně zkušený analytik má moţnost stanovit doporučení pro zlepšení 

finanční situace podniku. Díky algoritmům se technická analýza stala velmi oblíbenou a 

často vyuţívanou metodou pro hodnocení podniků a důleţitým nástrojem finančního 

řízení společností. 

Podle Sedláčka se technická analýza skládá a je rozloţena do následujících etap: 

a) Výpočet ukazatelů zkoumané firmy. Tato etapa obvykle zahrnuje výběr 

srovnatelných podniků, přípravu dat a ukazatelů, jejich výpočet a ověření 

předpokladů o ukazatelích. 

b) Srovnání hodnot s odvětvovými průměry. Výběr metody pro hodnocení 

ukazatelů a výpočet relativní pozice firmy. 

c) Analýza časových trendů. 

d) Analýza vztahů mezi ukazateli pomocí pyramidové soustavy. 

e) Návrh na opatření ve finančním plánování a řízení. 

 

Oba postupy, jak fundamentální analýza, tak i technická analýza mají dle 

Sedláčka své přívrţence i své kritiky. Pro srovnatelnost údajů analýzy má prvořadý 

význam obsah účetních dat firmy. [10] 
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3. ANALÝZA LAUFEN CZ, S.R.O. 

 

Pro praktickou část diplomové práce jsem si vybral společnost s dlouhou tradicí, 

která se navíc v nepříznivých hospodářských a ekonomických podmínkách posledních 

dvou let udrţuje na výsluní ve svém odvětví, ve kterém působí. Touto společností jsou 

bývalé Keramické závody Znojmo, nyní tedy Laufen CZ, s. r. o. Společnost, která se 

pohybuje v prostředí výroby a distribuce sanitární keramiky a koupelnového vybavení, 

budu analyzovat z hlediska jejího vnějšího i vnitřního okolí. Zaměřím se, jak jsem jiţ 

uvedl v teoretické části, také na její dosaţené výsledky, které nám ukáţe fundamentální 

analýza a Quit test. 

 

3.1. O společnosti 

 

3.1.1. Charakteristika a hlavní aktivity společnosti 

Společnost LAUFEN CZ s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 28. 

Dubna 1999. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba porcelánových a 

keramických výrobků, koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a 

zprostředkovatelská činnost v obchodě. 

Společníci společnosti 

Keramik Holding AG Laufen, CH – 4242 Laufen    100 % 

Sídlo společnosti 

LAUFEN CZ, s.r.o. 

V Tůních 3/1637 

Praha 2  

Česká republika 
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Identifikační číslo 

 257 58 691 

Jednatelé společnosti byli k 31. prosinci 2008 

 José-Oriol Torras Casas 

 Werner Fritz Fischer 

Společnost je zastupována vţdy dvěma jednateli společně. 

Změny v obchodním rejstříku 

Dne 30. září 2008 byl odvolán z funkce jednatel Castro Landa Luis Sergio. Tato 

změna byla k 30. září 2008 zapsána do obchodního rejstříku. 

3.1.2. Organizační struktura 

Společnost je rozdělena do dvou výrobních závodů (Bechyně, Znojmo) a vedení 

společnosti je situováno v Praze. Struktura společnosti je následující: 

- Nákup 

- Řízení produktivity 

- Finance  

- Prodejní oddělení 

- Zákaznický servis a logistika 

- Úsek marketingu a produktového managementu 
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Obrázek č. 5  - Organizační struktura společnosti. 

 

        Zdroj: Autor 

3.1.3. Počet zaměstnanců 

Společnost eviduje dva typy pracovníků, jimi jsou zaměstnanci z výrobních 

podniků v Bechyni a ve Znojmě. Druhým typem pracovníků jsou vedoucí pracovníci, 

kteří převáţně působí v sídle společnosti, které se nachází v Praze. K 31. prosinci 2008 

eviduje společnost celkem 755 zaměstnanců a 13 vedoucích pracovníků. Mezi roky 

2007 a 2008, klesl počet zaměstnanců o 29 a počet vedoucích pracovníků neboli 

manaţerů o 2. Vedení společnosti zahrnuje výkonné jednatele a jiné vedoucí 

pracovníky. Vedoucím pracovníkům a jednatelům společnosti jsou k dispozici sluţební 

vozidla. Dále jsou jim poskytnuty po splnění předepsaných podmínek příspěvky na 

penzijní připojištění a ţivotní pojištění.  
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Tabulka č. 4 – Průměrné počty zaměstnanců a vedoucích pracovníků s osobními 

náklady za roky 2008 a 2007: 

2008
Počet 

zaměstnanců
Mzdové náklady

Náklady na soc. zab. 

a zdr. Pojištění
Sociální náklady

Zaměstnanci 755 228 742 79 291 9 221

Vedoucí pracovníci 13 19 998 4 413 54

Celkem 768 248 740 83 704 9 275

2007
Počet 

zaměstnanců
Mzdové náklady

Náklady na soc. zab. 

a zdr. Pojištění
Sociální náklady

Zaměstnanci 784 228 042 78 085 9 827

Vedoucí pracovníci 15 18 674 4 976 56

Celkem 799 246 716 83 061 9 883  

         Zdroj: Autor 

3.1.4. Vývoj tržeb společnosti 

Na vývoj trţeb se podíváme za poslední čtyři zveřejněné roky, tedy roky 2006, 

2007, 2008 a 2009. V Grafu, který nám znázorní výkony společnosti za všechny 

činnosti, můţeme vidět trţby za prodané zboţí, trţby za vlastní výrobky a sluţby, trţby 

za prodej dlouhodobého majetku a materiálu a trţby z prodeje cenných papírů. Celkové 

trţby v roce 2009 dosáhly výše 1 657 180 000,- Kč, coţ je o 461 956 000,- Kč méně neţ 

v roce 2008. Tento propad je způsobený především světovou hospodářskou a finanční 

krizí, která zacloumala s prodeji téměř všech společností ve všech odvětvích. I přesto se 

společnosti podařilo ustát tuto nelehkou situaci a dosáhnout modrých čísel. 
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Graf č. 1 - Vývoj trţeb za roky 2006 aţ 2009 (v tisících Kč): 
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Tržby za prodané cenné papíry

          Zdroj: Autor 

3.1.5. Vývoj hospodářského výsledku 

Vývoj hospodářského výsledku za poslední čtyři roky si zobrazíme v grafu, 

který nám nejlépe ukáţe aktuální situaci v tomto prostředí finanční a hospodářské krize. 

Dopad této krize se jistě promítnul i do zisků společnosti Laufen CZ, s.r.o. 
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Graf č. 2 - Vývoj výsledků hospodaření před a po zdanění (v tisících Kč): 
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         Zdroj: Autor 

Jak můţeme vidět na grafu výsledků hospodaření, tak společnost zaznamenala 

vzestup do roku 2007 na rekordní hodnoty, dále však z důvodů finanční a hospodářské 

krize vidíme prudký pád, který v roce 2009 dosáhl, v coţ pevně ve společnosti věří, dna 

a bude v oblasti zisku uţ pouze tendence k růstu. 

3. 2. Historie společnosti 

Historie značky Jika: 

1878 - zaloţení prvního evropského keramického závodu na nádobí a sanitární 

keramiku ve Znojmě – Keramické závody Znojmo;  

1961 - nový závod na sanitární keramiku v Bechyni – Jihočeská keramika; 

1991 - Keramik Holding Laufen kupuje Jihočeskou keramiku;  

1995 - Keramik Holding Laufen se stává vlastníkem Keramických závodů 

Znojmo;  
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1999 - Španělská společnost Roca převzala Keramik Holding Laufen; 

1999 - zaloţení obchodní společnosti LAUFEN CZ s.r.o. se sídlem v Praze; 

2002 - fúze všech tří společností ve společnost LAUFEN CZ s.r.o; 

2004 - otevření Galerie koupelen v Praze; 

2004 - vybudování Centra vzdělávání a informací určeného instalatérům a  

prodejcům; 

2006 - značka Jika se zásluhou akvizic mateřské společnosti Roca stává součástí 

největšího výrobce sanitární keramiky na světě. 

 

  Keramická výroba ve Znojmě se datuje jiţ od konce 19. století. Lze tedy říci, ţe 

se jedná o nejstarší keramické výrobky na evropském kontinentu. Tehdy se jednalo 

především o figurální a jiné ozdobné keramické výrobky, které potvrzovaly 

mimořádnou dovednost tamních mistrů. První v Evropě byli znojemští i později ve 

výrobě umyvadel, van a dřezů ze ţárohlíny. Ta zde začala jiţ po roce 1920. Dnes jsou 

české produkty JIKA vyráběny ve dvou závodech - v Bechyni a ve Znojmě. 

 

  Spojením s renomovanou švýcarskou firmou Keramik Holding LAUFEN v roce 

1991 dosáhli nejúspěšnější čeští výrobci zdravotnické keramiky podstatného rozšíření 

sortimentu. Jednotlivé výrobky jsou vyráběny z přírodních materiálů a pomocí 

nejmodernějších technologií. Působivý design, vysoká kvalita, dokonalá funkčnost a 

komplexnost nabídky ve všech cenových kategoriích, tak by se dala ve stručnosti 

shrnout strategie společnosti.  

 

  Obchodní zájmy koncernu na trzích střední a východní Evropy realizuje od roku 

1999 stoprocentní dceřiná společnost LAUFEN CZ. Společným znakem všech jejích 

značek (Laufen, Roca a Jika) je vysoká kvalita výrobků, doloţená mezinárodním 

certifikátem ISO 9001 o dodrţování jakosti. 

 

http://www.galerie-koupelen.cz/
http://www.jika.cz/servlet/portal/FvEcorporateSvl?planguage=CS&ppais=CZ&page=1537257535781&sesid=-1
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3.2.1. Výrobní závody společnosti LAUFEN CZ, s.r.o. 

Společnost Laufen CZ, s.r.o. nemá svoje závody rozmístněné pouze na území 

České Republiky, ale my se blíţe podíváme právě na ně. Krom jiţ zmíněných českých 

výrobních závodů ve Znojmě a v Bechyni, má společnost výrobní podniky v Rakousku 

v Gmundenu a Wilhelmsburgu. Posledním výrobním závodem společnosti je švýcarská 

pobočka v Laufenu. 

3.2.1.1. ZNOJMO, ČESKÁ REPUBLIKA 

Výroba průmyslové keramiky ve Znojmě sahá aţ do roku 1878. Tehdy se 

jednalo o nejstarší závod se strojovou výrobou tohoto druhu na celém kontinentu. 

Zpočátku se zde ve velkých objemech vyrábělo především vysoce kvalitní nádobí a 

majolika, po roce 1920 se výroba zaměřila na keramická umyvadla, vany a dřezy. 

V roce 1995 pak Keramické závody Znojmo zprivatizovala švýcarská společnost 

Keramik Holding AG Laufen a přičlenila je ke své první české akvizici z roku 1991, 

Jihočeské keramice v Bechyni. Oba tyto výrobní závody v roce 1999 fúzovaly a pod 

názvem Laufen CZ se sídlem v Praze patří od téhoţ roku do skupiny španělské 

společnosti Roca. Laufen CZ od té doby aktivně zastupuje značky Laufen, Roca a Jika 

nejen na českém a slovenském trhu, ale i v dalších státech střední a východní Evropy. 

Moderní závod ve Znojmě dnes vyrábí výběrovou koupelnovou keramiku, která nese 

osvědčení dle mezinárodních norem kvality ISO 9001. 

3.2.1.2. BECHYNĚ, ČESKÁ REPUBLIKA 

Koupelnová keramika se v závodu Bechyně vyrábí jiţ od roku 1961. Důleţité 

hospodářské centrum města na Luţnici je zároveň domovem nejstarší střední 

průmyslové školy keramické v České republice. Její dobrá pověst přispěla k tomu, ţe do 

závodu Jihočeská keramika v Bechyni v roce 1991 kapitálově vstoupila společnost 

Schweizer Keramik Holding AG Laufen. 

V roce 1991 se tento závod spojil s dalším provozem společnosti Laufen ve 

Znojmě, a tak vznikla společnost Laufen CZ se sídlem v Praze. V témţe roce se 

společnost Laufen stala součástí španělské skupiny Roca. Laufen CZ od té doby aktivně 

zastupuje značky Laufen, Roca a Jika nejen na českém a slovenském trhu, ale i v 
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dalších státech střední a východní Evropy. Vysoce kvalitní koupelnová keramika 

vyráběná v moderním závodu v Bechyni získala osvědčení mezinárodních norem 

kvality ISO 9001. 

 

3.3. Politika kvality LAUFEN CZ s.r.o. 

Společnost LAUFEN CZ, s.r.o. má certifikovaný systém managementu kvality 

dle  EN ISO 9001:2008 a jedním ze základních předpokladů úspěšného fungování 

systému je srozumitelná politika kvality. 

Základem naplňování vizí a strategie v LAUFENU CZ s.r.o. je orientace na:  

 zákazníka, trh a servis  

 zaměstnance  

 systém a proces  

 produkt a dodavatele  

 

Kvalita je v této společnosti pokládána za významnou konkurenční výhodu a má 

nejvyšší prioritu. Na základě tradice organizace a vysokých poţadavků na kvalitu 

výrobků a sluţeb, které kladou zákazníci, společnost si je plně vědoma, ţe odpovědný 

přístup ke všem činnostem je základním předpokladem k dosaţení spokojenosti 

zákazníků, konkurenceschopnosti a úspěchu společnosti.  

3.3.1. Orientace na zákazníka, trh a servis 

 zákazník zná přednosti, kvalitu produktů i sluţeb. Informace a servis poskytuje 

společnost zákazníkovi zásadně odborně.  

 snaţí se neustále zaujímat vedoucí pozici na trhu jako dodavatel výrobků pro 

zařízení koupelen  

 uspokojení mohou být teprve tehdy, kdyţ docílí spokojenosti kaţdého zákazníka 

a kdyţ výrobky a sluţby zákazníci doporučují dále  
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 neustále monitorují poţadavky zákazníků stejně tak jako situaci na trhu  

 veškeré procesy ve výrobě, výrobky a obchodní aktivity jsou v souladu s 

poţadavky platné evropské legislativy  

3.3.2. Orientace společnosti na zaměstnance  

 svoje zaměstnance společnost vybírá jak podle odborných tak i vysokých 

lidských kvalit, do nichţ patří mimo jiné i vzdělání, praxe, čestnost, schopnost 

práce v týmu, odpovědnost  

 zaměstnanci jsou v důsledku svých schopností a rozsáhlého a průběţného 

vzdělávání vedoucí výkonnostní silou podniku  

 společnost udrţuje mezi sebou dobrou komunikaci a jsou zastánci otevřené 

informační politiky - umoţněné jednoduchou a pruţnou organizací  

 formuluje cíle a činí rozhodnutí za spoluúčasti dotyčných zaměstnanců  

 

3.3.3. Orientace na systém a na proces  

 kontinuálním zlepšováním procesů, pouţívaných postupů a technického 

vybavení, prostřednictvím školení a kvalifikace všech zaměstnanců, pravidelnou 

kontrolou a analýzami dosaţených a plánovaných výsledků pracuje neustále na 

rozvoji systému managementu kvality.  

 rozhodující úlohu v uplatňování a zlepšování systému kvality zaujímá vedení 

společnosti svojí podporou při rozvíjení procesního systému v rámci organizace 

a poskytováním veškerých potřebných zdrojů. Všechny procesy v rámci 

LAUFEN CZ s.r.o. jsou proto definovány, popsány a pravidelně prověřovány za 

spoluúčasti dotyčných osob. Tím je mimo jiné zajišťováno fungování 

systému kvality na všech úrovních organizace.  

 všichni zaměstnanci se podílejí a průběţně zlepšují optimalizaci systému a 

procesů, mají své odpovědnosti a kompetence stanoveny a zdokumentovány 
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formou organizační struktury ve společnosti, maticemi odpovědnosti a v 

pracovních náplních.  

 společnost pouţívá k výrobě technologie šetrné k ţivotnímu prostředí a v rámci 

výrobních procesů je důsledně dodrţováno recyklování, třídění a sběr odpadů.  

 

3.3.4. Orientace na produkt a dodavatele  

 rozsah keramických i nekeramických produktů pro zařízení koupelen neustále 

renovuje a v rámci obchodní strategie rozšiřujeme nabízený sortiment výrobků.  

 intenzivně sleduje vývoj na trhu, dodává konkurence schopné výrobky, pečlivě 

vybírá dodavatele, flexibilně plánuje a řídí procesy v přímém vztahu k produktu 

i ke svým dodavatelům.  

 s dodavateli uplatňuje otevřenou informační politiku v rámci uplatňování 

pozitivních dodavatelsko – odběratelských vztahů.  

 kvalita výrobků je pro společnost důleţitější neţ krátkodobé zvýšení obratu. [14] 

 

3.4. Vývoj v odvětví 

Vývoj v odvětví si zprostředkujeme pomocí údajů, které nám dává Asociace 

sklářského a keramického průmyslu České Republiky. Do této asociace patří i 

společnost Laufen CZ, s.r.o. a její výroba sanitární keramiky je nedílnou součástí 

zpracovatelského průmyslu, kterého hodnoty a vývoj v posledních letech si ukáţeme.  

Podle výroční zprávy pro rok 2008 je sklářský a keramický průmysl proexportně 

orientovaným odvětvím. Svým aktivním saldem 26,19 mld. Kč v roce 2008 významně 

posílil obchodní bilanci zahraničního obchodu celého českého zpracovatelského 

průmyslu. K udrţení této pozice je nutná neustálá aktivita a inovační politika na poli 

výrobním a obchodním. Vývoj v jednotlivých oborech ukazuje, ţe se stále více 

prosazují výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Všechny obory sklářského průmyslu 
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se v roce 2008 vyrovnávaly a v roce 2009 stále musejí vyrovnávat s dopady 

hospodářské krize. Sklářský a keramický průmysl je stávajícím ekonomickým vývojem 

velmi ohroţen, a to nejen pro svoji proexportní orientaci, ale i závislostí na celé řadě 

navazujících průmyslových odvětví, pro které dodává své výrobky. Firmy sklářského a 

keramického průmyslu musí stále hledat cesty, jak se orientovat na produkci s vysokou 

přidanou hodnotou, jak posílit inovace ve výrobkové i v manaţerské a obchodní 

strategii. 

 

3.4.1. Technická a zdravotnická keramika  

Dominantními českými producenty sanitární keramiky jsou dva výrobci, 

LAUFEN CZ, s.r.o. (má výrobní závody v Bechyni a ve Znojmě), člen skupiny Roca a 

Ideal Standard, s.r.o., Teplice. Oba podniky jsou výrazně exportně zaměřené a jejich 

trţní úspěšnost je tak do značné míry odvislá od stavu konjunktury ve stavebnictví v 

Evropě.  

Výrobci technického porcelánu jsou Elektroporcelán Louny, a.s. se sortimentem 

izolátorů pro energetiku, Jizerská porcelánka, s.r.o., Desná v Jizerských horách, která 

vyrábí laboratorní porcelán a porcelánové trubice.  

Z výrobců technické keramiky lze jmenovat společnost TECHNICKÁ 

KERAMIKA, a.s., Hradec Králové vyrábějící oxidovou technickou keramiku pro 

elektrotechnický průmysl, strojírenství, chemický průmysl atd., KERAMTECH, spol. s 

r.o., Ţacléř vyrábějící slévárenskou keramiku a technický porcelán a BRISK TÁBOR, 

a.s. vyrábějící zapalovací a ţhavicí svíčky pro spalovací motory a technickou keramiku.  

Hlinitokřemičitá vlákna odolná proti vyšším teplotám a z nich vyráběné izolační 

vláknové výrobky (vata, rohoţe, tvarovky, desky), které jsou pouţívané zvláště v 

konstrukci tepelných spotřebičů, produkuje UNIFRAX, s. r.o., Dubí u Teplic.  

Výrobky z taveného čediče (otěru vzdorné a ţáro vzdorné materiály značky 

EUROR) otěru vzdorné potrubí a průmyslové a interiérové dlaţby vyrábí podnik 
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EUTIT, s.r.o., Stará Voda. Společnost je jediným světovým výrobcem interiérové 

čedičové dlaţby.  

 

3.4.2. OKEČ 

Průmysl keramiky je, podle Standardní klasifikace produkce vydané Českým 

statistickým úřadem, sledován a vykazován jako součást sekce D - Zpracovatelský 

průmysl, v subsekci DI, Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, která je 

totoţná s oddílem 26 (OKEČ) s názvem Ostatní nekovové minerální výrobky a 

související práce. Celkový objem trţeb zpracovatelského průmyslu v České republice 

v roce 2008 činil 2 846,40 mld. Kč (v roce 2007 činily trţby 2 901,88 mld. Kč). Celá 

subsekce DI (průmysl skla, keramiky a stavebních hmot) s trţbami 131,90 mld. Kč se 

podílela na trţbách zpracovatelského průmyslu podílem 4,6 %. 

Tabulka č. 5 - Postavení sklářského a keramického průmyslu v české republice. 

 

 

Trţby 2008 

        (mld. Kč) 
Podíl (%) 

DA Výroba potravinářských výrobků a nápojů 251,48 8,8 

DB Výroba textilií, textilních a oděvních výrobků 45,83 1,6 

DC Výroba usní a výrobků z nich 4,27 0,2 

DD Zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků 44,56 1,6 

DE Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru 95,13 3,3 

DF Výroba koksu, rafinérské zpracování ropy 121,87 4,3 

DG Výroba chemických látek, přípravků, léčiv 150,30 5,3 

DH Výroba pryţových a plastových výrobků 186,03 6,5 

DI Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 131,90 4,6 

DJ Výroba základ. kovů, hut. a kovodělných výrobků 412,98 14,5 

DK Výroba a opravy strojů a zařízení j.n. 282,90 9,9 

DL Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení 466,05 16,4 

DM Výroba dopravních prostředků a zařízení 560,90 19,7 

DN Zpracovatelský průmysl jinde neuvedený 92,20 3,2 

D Zpracovatelský průmysl 2 846,40 100,0 

    Zdroj: Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR 
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Graf č. 3 - Trţby subsekcí zpracovatelského průmyslu v roce 2008. 

 

    Zdroj: Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR 

Z výše uvedené tabulky a grafů je patrné významné postavení průmyslu skla, 

keramiky a stavebních hmot (subsekce DI) z pohledu výše jeho příspěvku k aktivní 

bilanci zahraničního obchodu českého zpracovatelského průmyslu. Svým aktivním 

saldem ve výši 26,42 mld. Kč se průmysl skla, keramiky a stavebních hmot řadí mezi 

osm odvětví zpracovatelského průmyslu, která vykazují aktivní saldo.  

 

3.4.4. Průmysl skla a keramiky  

V následující kapitole „Vývoj sklářského a keramického průmyslu v období 

2003 – 2008“ je hlouběji rozebrán a popsán, a to v oborovém členění, sklářský a 

keramický průmysl jako součást českého zpracovatelského průmyslu, která odpovídá 

charakteristickému zaměření činností organizací sdruţených v Asociaci sklářského a 

keramického průmyslu ČR. Pro pochopení vztahů mezi zpracovatelským průmyslem, 

průmyslem skla, keramiky a stavebních hmot a sklářským (subsekce DI) a keramickým 

průmyslem je dále uvedena vysvětlující tabulka.  
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Tabulka č. 6 - Průmysl skla a keramiky ve zpracovatelském průmyslu. 

2008 Tržby Vývoz Dovoz 
Saldo 

ZO 

Průmysl skla a keramiky 
    

Ukazatelé v mld. Kč (běţné ceny) 48,74 43,77 17,58 26,19 

Podíl v subsekci DI (%) 36,95 70,89 49,77 x 

Podíl ve zpracovatelském průmyslu (%) 1,71 1,85 0,82 x 

Subsekce DI 
    

Ukazatelé v mld. Kč (běţné ceny) 131,9 61,74 35,32 26,42 

Podíl ve zpracovatelském průmyslu (%) 4,63 2,61 1,66 x 

Zpracovatelský průmysl 
    

Ukazatelé v mld. Kč (běţné ceny) 2 846,40 2 368,93 2 132,36 236,57 

    Zdroj: Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR.  

 

3.5. Finanční a hospodářská krize ve společnosti 

Finanční krize, následně nemovitostní a hospodářská působí na všechna 

hospodářství a mají výrazný ekonomický dopad. Jednotlivé podniky a firmy omezují 

svoji produkci, nemají dostatek volných finančních zdrojů a velmi omezenou moţnost 

získat vnější zdroje, následně propouštějí zaměstnance a omezují pracovní dobu. 

Důsledek je výrazně krizový. 

Moţnosti managementu jsou v reakci na vzniklou situaci. Tato reakce můţe být 

pohotová, pak je předpoklad následného moţného vzestupu, nebo je reakce váhavá a 

zvyšuje se tím hospodářský propad. Nastupuje krizový management, který je sice 

teoreticky popsán, ale praxe jej musí uplatňovat bezprostředně, intuitivně a velmi 

dynamicky. Uplatnění můţe mít osudový charakter, můţe firmu udrţet a připravit na 

budoucí rozvoj nebo jí dovést k bankrotu.  

Důsledky krize: 

 prodej; 
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 výroba; 

 zdroje finanční, suroviny; 

 sociální bendit; 

 opatření managementu. 

 

Z hlediska prodejů se ve společnosti Laufen CZ, s.r.o. sníţil objem, a to okolo 

10 %. Naopak se v odvětví prodeje netýkala krize jakéhokoliv zrušení zakázek a tak téţ 

i sniţování smluv. Společnost musela reagovat na nastalou situaci změnou sortimentu, 

tato změna je dle finančního ředitele společnosti 10 %. Stejně tak dopadlo v odvětví 

prodeje i změna termínu plnění. 

Co se výroby týče, tak ve společnosti nedošlo prozatím ke krácení pracovní 

doby, jak denní tak týdenní. Naproti tomu došlo k odstávce, která byla v relaci týdnů. 

Finanční zdroje zaznamenaly pokles získávání z omezených vnějších zdrojů, 

tento pokles vyjádřil finanční ředitel ve výši deseti procent. Naopak společnost 

nezaznamenala ţádný pokles nebo nedostatek vlastních zdrojů. Zdroje surovin, toto 

odvětví zaznamenalo sniţování cen surovin, a to mnohdy o 10 %. 

Sociální stránka ve společnosti, zaznamenala pokles zaměstnanců, kteří mají 

zájem o vzdělávání, a to o hrozících více jak 20 %. Poklesu mezd se finanční a 

hospodářská krize nikterak nedotkla, zaměstnancům byly pouze pozastaveny přesčasy, 

respektive omezeny o více jak 20 %. Krize se dotkla menšího propouštění tuzemských 

pracovníků, které nabralo hodnoty něco málo pod 10 %. Ve společnosti se o celých 20 

% sníţila moţnost prodluţování smluv na dobu určitou. 

S podivem se finanční a hospodářská krize neprojevila na výdajích do reklamy. 

Reklama nezaznamenala ţádná omezení, ba naopak se zvýšila díky reklamní kampani, 

kterou společnost rozjela v roce 2008. 

Opatření managementu: 

 Krizový plán z pohledu nákladů 

 Diversifikace produktů 

 Sniţování výroby  
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 Podpora produktů z doplňkového portfolia 

 

Tyto změny identifikoval finanční ředitel, jako odraz na současnou situaci a tyto 

změny jsou orientovány třemi základními směry: 

1. Vlastní náklady. 

2. Podpora prodeje u nových produktů s menším podílem na trhu. 

3. Sniţování výroby a tím zachování optimálního pracovního kapitálu. 

 

V situaci, ve které se nyní nachází kaţdé odvětví, je velice důleţitá akutní reakce 

firmy. Laufen CZ, s.r.o. na to reagovala vcelku s předstihem, a tak důsledky finanční 

krize na ní sice dolehnou, ale neměly by znamenat větší existenční problémy firmy. 

Důleţité je opatření krizového plánu z pohledu nákladů, který by měla mít v těchto 

dnech kaţdá podobná firma, sniţování výroby je sice zásahem, který ovlivní celkový 

výstup, ale firma si tím udrţí niţší náklady výroby a zachování optimálního pracovního 

kapitálu. 

Dále se firma zaměří na podporu doplňkového portfolia, které představuje 

především různé příslušenství, které je poskytováno k hlavním výrobkům, kterými jsou 

koupelnové a kuchyňské zařízení. V době kdy mají zákazníci větší strach investovat do 

větších operací (nová koupelna,…) je volba podpory produktů méně náročných na 

finance celkem v pořádku. 

3. 6. Vývoj za období 2007 až 2009 ve společnosti 

LAUFEN CZ, s.r.o. 

Tento vývoj sleduje společnost z několika různých pohledů, které si blíţe 

představíme a jednotlivé zásahy během sledovaného období dopodrobna zanalyzujeme. 

Zkoumanými pohledy jsou například objemy výrob v jednotlivých letech, investice, 

oblast prodeje, oblast marketingu, ekologie a oblast práce a sociálních věcí. 
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3.6.1. Objem výroby a oblast prodeje 

Ve srovnání s rokem 2006 došlo ve společnosti ke zvýšení prodeje zboţí, 

výrobků a sluţeb o 10,2 %. Tento vzestup se týká především zvýšení prodeje v České 

republice, Rusku, na Slovensku, v Maďarsku, Chorvatsku, Slovinsku a Pobaltských 

státech. Dále společnost zaznamenala zvýšení prodeje ve skupině v roce 2007 o 5,3 % 

především prodejem do Rakouska, Německa a zemí Beneluxu. Toto posilování bylo 

více neţ pozitivní, především při uváţení posilování kurzu koruny k ostatním měnám 

v průběhu roku 2007. 

Společnost zaznamenala oproti roku 2006 vzestup o více neţ 155 tisíc kusů 

výrobků, coţ je více neţ 90 tisíc kusů oproti plánu. Díky systému řízení produktivity 

BEDAUX, který se jiţ v tomto období plně vyuţíval v závodě ve Znojmě a s jeţ byl 

částečně zaváděn také v závodě v Bechyni, se zvýšila produktivita práce o více neţ 10 

%. Tento systém dal společnosti prostor pro zúţení stavu výrobních dělníků o 17. 

 V roce 2008 se společnost musela potýkat s celosvětovou krizí, ale i přes to 

v oblasti prodeje a výroby nezaznamenala nějaké kritické hodnoty. V České republice a 

na Slovensku společnost dokonce dosáhla stejných hodnot jako v rekordním roce 2007. 

Celkové trţby se sníţily jen o 6,5 %, a to díky poklesu na ostatních trzích. Niţší prodej 

vlastních výrobků byl doplněn o novinky v oblasti nábytku, van, sprchových koutů 

včetně zástěn a baterií. Společnost zároveň zvýšila i svůj podíl na těchto trzích. Díky 

vývoji kurzu eura vůči české koruně, zaznamenal společnost pokles trţeb o 13 %, jedná 

se o trţby za prodej ve skupině. 

Co se objemu výroby týče, tak ten zaznamenal pokles větší, neţ ve společnosti 

předpokládali. Vyrobilo se o 259 tisíc kusů méně, neţ bylo v plánu. Naproti tomu se 

společnosti podařilo mírně zvýšit ukazatele kvality oproti roku 2007. Dokončilo se i 

zavedení systému řízení produktivity BEDAUX v bechyňském závodu a díky tomu 

společnost optimalizuje produktivitu pracovníků v závislosti na vývoji výroby. 

Nešvarem niţší výroby bylo propuštění dalších dohromady 32 výrobních dělníků.  
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3.6.2. Investice 

Společnost dosáhla v roce 2007 na 259 milionů Kč investic, coţ představuje 56 

% ročního Cash Flow. Tyto investice společnost zaměřila především na rozšíření 

výrobních kapacit, sníţení nákladů a úsporu energií. Přesněji řečeno byla v Bechyni 

dokončena zařízení pro automatické lití klozetů a nová tunelová sušárna. Tyto nové 

investice umoţňují zvýšit kapacitu o více neţ 100 000 kusů výrobků. Ve Znojmě byla 

postavena nová sádrovna a nové centrum pro design a vývoj, které se stali plně funkční 

v průběhu roku 2008. Společnost také nezapomíná na odpovědný přístup k ţivotnímu 

prostředí. Investovala do úspory energií a další vyuţívání odpadního tepla z tunelových 

sušáren v Bechyni. 

V roce 2008 společnost proinvestovala celých 82,5 % svého zisku před 

zdaněním a to především do výroby, vývoje nových výrobků, nových technologií, 

sníţení nákladů a úsporu energií a informačních technologií. V Bechyni byla věnována 

velká pozornost projektům spojených se zrušením parní kotelny a její náhradou novým 

systémem vytápění skládající se z plynové kotelny a systému tepelných výměníků 

vyuţívajících odpadní teplo z tunelových pecí. Ve Znojmě byly prostředky vyuţity 

zejména na projekty na zvýšení kvality, úspory energií a zvýšení produktivity. Dále se 

investovalo také do nové přípravny glazur a nového dopravníku mezi glazovnou a pecí. 

Významná část investic padla také na vývoj nových modelů jako např. Lyra plus, Roca 

Access Mio Cubito a Olymp III. 

 

3.6.3. Oblast marketingu 

 Společnost se účastní dvou mezinárodních veletrhů v Brně a v Moskvě, kde jiţ 

tradičně představují své nové výrobky. Na trh byly uvedeny v tomto roce nové 

akrylátové vany, nábytek a armatury. Výdaje na marketing zaznamenaly v historii 

společnosti rekordní výše, která byla o 7 % vyšší neţ v minulém roce, tedy 172 milionů 

Kč. Cílem společnosti od roku 2007 je být lídrem v produkci vybavení koupelen 

v České republice a na dalších hlavních exportních trzích, a to nejen co se týče 

křemenného porcelánu. 
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 V roce 2008 byly marketingové výdaje dokonce o 40 milionů větší neţ 

v rekordním roce 2007, týkalo se to především výdajů na propagaci a reklamu. Během 

roku 2008 byl výrazně rozšířen sortiment výrobků značky JIKA o baterie, sprchové 

kouty, zástěny a akrylátové vany. Tento krok posunul vnímání značky JIKA z výrobce 

sanitární keramiky na dodavatele kompletního koupelnového vybavení. Značka 

LAUFEN doplnila úspěšnou sérii Palomba. Značka ROCA posílila své postavení 

zejména u keramických výrobků a baterií. Výraznými investicemi do vývoje nových 

výrobků potvrdila skupina ROCA vedoucí postavení na poli koupelnového vybavení. 

 

3.6.4. Oblast Ekologie 

 Společnost proinvestovala více neţ 15 milionů Kč do zařízení, která sniţují 

negativní vliv naší výroby na ţivotní prostředí. Jednalo se především o vyuţití 

odpadního tepla pro vytápění tunelových sušáren, nahrazení parního vytápění plynovým 

v závodě v Bechyni a v neposlední řadě investice do oblasti úspor energie v obou 

továrnách. 

 V oblasti ekologie společnost pokračovala v roce 2008 v nastaveném trendu 

z minulých let. Svůj plán rozšířila o zavádění čištění odpadních vod a hlavně jejich 

zpětného vyuţití ve výrobě. 

 

3.6.5. Oblast práce a sociálních věcí 

 V této oblasti si společnost připomíná zavedení systému BEDAUX ve Znojmě a 

částečné zavádění v Bechyni. Tento systém slouţí k reorganizaci pracovního času 

dělníka pomocí přidělování bodů jednotlivým úkonům. Společnost zaznamenala 

prokazatelně pozitivní výsledky ze zavedení tohoto systému, došlo k růstu produktivity 

práce. Díky globálním aspektům byla jiţ v roce 2007 nutnost úspor v oblasti pracovní 

síly. 

 V roce 2008 došlo jiţ k úplnému implementování systému BEDAUX v obou 

výrobních závodech ve Znojmě a v Bechyni. Dále se společnost zaměřila na zlepšování 
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pracovního prostředí zaváděním nových technologií na sníţení fyzické náročnosti práce 

(manipulátory, licí a glazovací roboty apod.). 

 

3. 7. SWOT analýza 

V této části, jak jsme si jiţ představili v teoretické části a kapitole nesoucí tento 

název, se zabývám bezprostředním okolím společnosti. SWOT analýza nám ukazuje, 

respektive analyzuje moţné příleţitosti a hrozby společnosti. Na druhé straně zobrazí 

SWOT analýza silné a slabé stránky. To vše z vnitřního a vnějšího prostředí podniku. 

Nejprve si ve zkratce a v přehledné tabulce naznačíme jednotlivé poloţky ve zkratce a 

posléze si rozebereme tyto poloţky SWOT analýzy více dopodrobna.  
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Tabulka č. 7 - SWOT analýza ve zkratce. 

Silné stránky: Slabé stránky: 

 

- silná pozice značky ROCA, 2. v pořadí na 

světě 

- síla tradice výroby keramiky, především ve 

Znojmě 

- výroba a prodej několika značek ROCA, 

JIKA a LAUFEN 

- silná marketingová strategie společnosti 

- zlepšující se technologická vybavenost 

výrobních podniků ve Znojmě a v Bechyni 

- šetrnost k ţivotnímu prostředí 

- orientace na zákazníka 

- většina objemu prodeje je v zahraničí 

- dobré jméno všech značek 

- udrţení a postupné zvyšování prodejů i 

v době krize 

 

 

- závislost na změnách kurzu domácí a 

zahraničních měn 

- zastaralé tovární prostory ve Znojmě a 

v Bechyni 

- nedostatečná infrastruktura v okolí Znojma 

- špatná komunikace mezi vedením 

jednotlivých odvětví ve společnosti 

- občasné problémy s reklamacemi 

- hromadění výrobků na skladech s menšími 

prodeji 

 

Příležitosti: Hrozby: 

 

- zavádění nových technologií do výroby 

- investice do rekonstrukcí areálů výrobních 

podniků 

- investice do opatření na úsporu energií 

- zavádění nových výrobků a modelů 

- vstup na ostatní trhy v zahraničí 

- vstup na nové trhy, především trhy 

s doplňkovým vybavením 

- vyuţití silného postavení v odvětví 

- pohyb kurzů měn 

- zaměstnávání pracovníků vedených u ÚP 

 

- hrozba konkurence 

- pohyb kurzů měn 

- nedostatečná infrastruktura  

- niţší odbyt na všech trzích 

- nedodrţování politiky kvality 

 

 

Zdroj: Autor 
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3.7.1. Silné stránky (strenghts) 

Mezi nejdůleţitější silné stránky společnosti Laufen CZ, s.r.o. patří především 

silná pozice jednotlivých značek, které tato společnost vyrábí, distribuuje a prodává. 

Především se to týká značky ROCA, která je na celosvětové úrovni v popředí všech 

tabulek prodejů a oblíbenosti. Nezanedbatelné jsou i dvě ostatní značky, tedy JIKA a 

LAUFEN. Na další významnou výhodu se můţe společnost opřít a to je tradiční výroba 

keramických výrobků, jak v Bechyni, tak především ve Znojmě, kde se počátek výroby 

keramiky datuje aţ k roku 1878. Na marketing se ve společnosti vydává kaţdoročně 

nezanedbatelná částka a to především do reklamy a propagace.  

Společnost v roce 2008 odstartovala mohutnou reklamní kampaň, která se 

objevila především v televizních reklamních spotech. Společnost v posledních letech 

hodně investuje kaţdým rokem také do nových technologií. Je toho třeba v rámci 

zvyšování efektivity výroby a úspory nákladů. Neustálý pokrok také probíhá ve vývoji 

nových výrobků, které firma nevyrobí bez technologií. Tyto investice jsou mnohdy 

spojeny do takových technologií, které jsou šetrné k ţivotnímu prostředí, coţ si 

společnost Laufen CZ, s.r.o. dává za cíl. Jedná se například o vyuţití odpadního tepla 

pro vytápění tunelových sušáren, nahrazení parního vytápění plynovým v závodě 

v Bechyni a v neposlední řadě investice do oblasti úspor energie v obou továrnách.  

Orientace na zákazníka je momentálně celosvětovým trendem a i Laufen CZ, 

s.r.o. se tím polně drţí a svůj vývoj a výzkum věnuje hodně orientaci na samotné 

potencionální zákazníky a na jejich přání. Společnost se v nynější celosvětově těţké 

ekonomické situaci, drţí nad vodou i z toho důvodu, ţe ji neţiví pouze omezený český 

trh, který nemá takovou kapacitu. Většinu své produkce společnost vyváţí do zahraničí, 

kde zaznamenává veliké úspěchy. Tyto úspěchy by se dali shrnout tak, ţe si všechny 

značky ROCA, JIKA a LAUFEN, udrţují vysokou kvalitu a zákazníci ji vnímají, jako 

zboţí vysoké kvality. 

3.7.2. Slabé stránky (weaknesses) 

Problémy mohou nastat v případě, jestliţe se bude hýbat kurz české měny vůči 

euru. V případě, ţe bude česká koruna opět posilovat vůči euru, na prodej společnosti to 

bude mít neblahý vliv, jak jsem totiţ dříve uvedl, tak trţby z prodeje společnosti půjdou 
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razantně dolů. Dále se také projevuje, ţe hodně zahraničních investorů s ohledem na 

finanční a hospodářskou krizi pozastavili některé ze svých projektů, coţ se významným 

způsobem podílí na zhoršené situaci v odvětví. Jedním z dalších slabých stránek 

společnosti jsou zastaralé prostory výroben, jak v Bechyni, tak ve výrobním závodě ve 

Znojmě. Podniky existují jiţ řadu let a rozsáhlá rekonstrukce by jistě zvedla úroveň a 

sníţila náklady provozu výrobních podniků. Do těchto prostor jsou v poslední době 

pořizovány nové technologie, kterým by ovšem slušely i modernější prostory. Na menší 

problém naráţí firma, i co se týče polohy. Především výrobní podnik sídlící ve Znojmě 

obklopují silnice, které svou úrovní nespadají mezi nejkvalitnější a tak nákladní doprava 

je tím tak trochu ztíţená. Chybí zde dálnice nebo rychlostní komunikace. 

Na úrovni řízení společnosti se objevují menší problémy v komunikaci. Je to 

především způsobeno tím, ţe jednotlivá oddělení společnosti staví svoje zájmy nad 

zájmy společnosti jako celku. Ve vztazích mezi jednotlivými odvětvími úřaduje 

soutěţivost a nejednota. Jako téměř kaţdá výrobní firma, tak i Laufen CZ, s.r.o. má 

problémy s reklamacemi. Ovšem v této sféře se nejedná o nějaká závratná čísla a 

v rozměru, jaký si společnost stanovila v politice kvality, tedy nedochází k váţnějším 

problémům. Váţnější problém vyvstává spíše v situaci, kdy společnost vyrábí určité 

druhy výrobků, které nemají aţ takový odbyt a plní se tím pádem sklady. Je tomu 

z důvodů např. chybějící technologie k výrobě ţádanějších výrobků. 

3.7.3. Příležitosti (opportunities) 

 Mezi jasné příleţitosti společnosti patří neustálé zavádění nových 

technologických zařízení do výroby a provozu výrobních závodů. Neustálý pokrok nutí 

společnost k investicím do nejnovějších technologií a to vytváří prostor pro zlepšování 

situace ve společnosti. Nový vývoj a výzkum si ţádá nové investice do nových 

technologií. Zle na tom jsou i zastaralé výrobní závody ve Znojmě a v Bechyni, vidím 

zde tedy jasný prostor pro jejich postupnou rekonstrukci a rekultivaci. Ve společnosti, 

jak jsme si jiţ dříve uvedli, se proinvestuje mnoho peněz do ekologičtějšího provozu, 

který nepoškozuje tolik ţivotní prostředí. V tomto odvětví vidím další prostor, kde se 

společnost můţe dále realizovat. 
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 V odvětví výroby keramických výrobků, respektive v jakémkoli výrobním 

odvětví se společnost musí zabývat neustálým výzkumem a vývojem nových výrobků. 

Ne jinak tomu musí být i ve firmě Laufen CZ, s.r.o. K tomu společnosti hodně prospívá 

i orientace na zákazníky. Protoţe jen tak, mohou adekvátně vyvinout výrobek, který je 

pro zákazníky vhodný a bude po něm poptávka. Vstup na nové trhy v zahraničí si 

vysvětluji, jako například společnost provedla začátkem roku 2009, kdy společnost 

vstoupila na nová teritoria Středního východu. Vstup na jiné trhy můţeme chápat i 

docela jiným způsobem, a to tak, ţe společnost můţe diversifikovat svoji výrobu do 

určitých menších částí, jako například do doplňkového vybavení, které je v poslední 

době hodně oblíbené u zákazníků. V neposlední řadě se společnosti jistě vyplatí, vyuţít 

co nejlépe svého postavení v odvětví. Značka ROCA je dokonce vedena jako světová 

dvojka. Další značky nezaostávají o moc, a to dává společnosti silný základ pro různé 

inovace, které pak veřejnost snáze přijme. V případě pohybu kurzů můţeme dosáhnout 

jak výhody, tak i nevýhody. Výhody dosáhne společnost v případě, dochází-li 

k oslabení České koruny vůči Euru. Tento vývoj totiţ napomáhá ke zvyšujícímu se 

exportu, společnost by tedy neměla brát na lehkou váhu tyto informace. 

 Z analýzy SLEPT vyplývá, ţe společnost by mohla vyuţít k případným náborům 

zaměstnanců, kteří jsou vedení u Úřadu práce ve Znojmě. Nábor takových zaměstnanců 

totiţ zaručuje společnosti od 1. 1. 2010 finanční podporu, kterou ustanovila úprava 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (více o tomto zákoně v části SLEPT analýza). 

3.7.4. Hrozby (treaths) 

 Problémem snad pro kaţdou společnost na zdravém konkurenčním trhu je 

hrozba ztráty trţního podílu. Toto můţe nastat například z důvodu konkurenčního 

podniku, který zvýší svoje prodeje na úkor mnou zkoumané společnosti. Toho můţe 

dosáhnout několika moţnými způsoby, a tak je nezbytné, aby byla i Laufen CZ, s.r.o. 

v neustálém pozoru. Musí dbát na neustálý výzkum a vývoj, reklamu a distribuci. Jak 

jsem jiţ nastínil v příleţitostech, je i v hrozbách začleněna důleţitost a obavy z pohybu 

jednotlivých kurzů cizích měn, především Eura vůči České koruně. V případě 

posilování koruny totiţ můţe docházet k oslabení exportu, který plní většinu trţeb 

společnosti Laufen CZ, s.r.o. V okolí Znojma, kde sídlí výrobní závod, vyvstává 
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problém, který se nazývá nedostatečná infrastruktura. Pro společnost mohou nastat 

problémy v zásobování, chybí zde totiţ lepší pozemní komunikace, a jelikoţ pro 

společnost je jediným moţným zásobovacím způsobem pozemní automobilová doprava, 

je na ni plně závislá. Chybí zde jednoznačně dálniční sít, která by plynule navazovala 

jak na D1, tak na rakouskou dálnici A22 na Vídeň. 

 Hrozbou pro společnost nadále zůstává i přes pomalu se zlepšující situaci, 

finanční a hospodářská krize. Tedy situace, která znamená niţší odbyty na všech trzích, 

tedy i na trzích s keramickým zboţím a sanitární keramikou. Jednou ze závaţných 

hrozeb by mohlo být pro společnost nedodrţování nebo podcenění politiky kvality, 

kterou si společnost sama vybudovala a snaţí se ji dodrţovat. V takovém případě by 

mohla ztratit na svém postavení a boj o udrţení pozice by mohl být velice ohroţen. 

 

3. 8. SLEPT analýza 

Ve SLEPT analýze se podíváme na okolí podniku, tedy přesněji na prostředí 

v České republice. SLEPT analýza zkoumá sociální, legislativní, ekonomické, politické 

a technické faktory, které zasadím do daného prostředí České republiky. 

3.8.1. Sociální faktory 

 Český statistický úřad uvádí, ţe v ČR je k 31. 12. 2009 dosaţen počet 

10 506 813 obyvatel. Přitom ve Znojmě a ve Znojemském okrese ţije 113 673 obyvatel, 

z toho zhruba 35 000 obyvatel bydlí přímo ve Znojmě. Město, ve kterém sídlí druhý 

závod Laufen CZ, s.r.o. je mnohem menší, při posledním sčítání lidu, zaznamenal 

statistický úřad zhruba 5 679 obyvatel, coţ je k 637 643 obyvateli Jihočeského kraje 

docela malé město. Česká republika se rozkládá na 78 867 km
2
 a hustota zalidnění v ČR 

je 130 obyvatel na 1 km
2
. Věková struktura v Bechyni je taková, ţe nejvíc obyvatel je 

ekonomicky aktivních tedy mezi lety věku 15 – 64 a to něco kolem 3 900, dalším 

zajímavým údajem je, ţe důchodců je více jak dětí do 14 let, a to o zhruba 175 obyvatel. 

Ve Znojmě je věková struktura podobná, jako v případě Bechyně jen, co do počtu 

obyvatel v jednotlivých věkových skupinách větší. 
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  Přírůstek obyvatel zahraniční migrací v roce 2009 ve výši 28,3 tisíce byl více 

neţ 2,5krát niţší neţ v roce 2008. Podle dat Informačního systému evidence obyvatel 

MV ČR se do České republiky v loňském roce přistěhovalo celkem 40,0 tisíce osob, 

kdyţ v roce předcházejícím to bylo 77,8 tisíce. Vystěhovalých bylo naopak dvakrát více 

(11,6 tisíce oproti 6,0 tisícům). 

Můţeme na závěr podotknout, ţe počet obyvatel se zvyšuje jiţ od roku 2003, 

tedy sedmým rokem, a Jihomoravský kraj tak překročil stav obyvatel z poloviny 90. let 

20. Století. Přírůstek obyvatel v Jihomoravském kraji v relativním vyjádření 

představoval 4,0 osob na 1 000 obyvatel, byl 3. nejvyšší mezi kraji (počet obyvatel 

vzrostl celkem v 8 krajích ČR). Přírůstek obyvatel se rok od roku sniţuje a přirozený 

přírůstek dosahuje větších hodnot neţ přírůstek obyvatel přistěhovalectvím. 

Graf č. 4 - Počet obyvatel v ČR a jeho věkového rozloţení za roky 1993 aţ 2008 

 

       Zdroj: ČSÚ 

Na grafu si můţeme především povšimnout klesajícího počtu dětí v rozmezí 

mezi 0 aţ 14 lety věku. Ten v průběhu posledních 15 let jasně klesal a v současné době 

mírně stagnuje.  
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3.8.1.1. Životní úroveň v ČR 

Podíl mezd na celkových příjmech domácností klesal. Rostl naopak podíl 

sociálních a ostatních příjmů, například příjmů z majetku. Ve statistice rodinných účtů, 

jejichţ prostřednictvím se ČSÚ táţe vybraného vzorku rodin na jejich hospodaření, se 

uvádí i vydání domácností. Vyplývá z nich, ţe za potraviny a nápoje vydali v roce 2006 

lidé zhruba pětinu peněz, které v tom roce utratili. Tento podíl stále klesá, naopak 

narůstá podíl výdajů na bydlení a s ním spojené sluţby, na volání telefonem, rostou i 

výdaje na zdraví. Je to ve vaší rodině také tak? Nárůst peněţních příjmů i výdajů 

domácností propočítaných na jednoho člena domácnosti za léta 2000-2006 byl ovlivněn 

nejen samotným přírůstkem příjmů, ale z jisté části i poklesem průměrného počtu členů 

domácnosti. 

V roce 2000 byla průměrná česká domácnost 2,5členná, v roce 2006 jen 

2,3členná. Dávno také neplatí, ţe v domácnostech jsou v průměru dvě děti, není tam v 

průměru ani jedno - v roce 2000 připadalo na jednu domácnost 0,71 nezaopatřeného 

dítěte, v roce 2006 jiţ jen 0,59. Proč je tato poznámka zmíněna? Kdyţ se hrubé peněţní 

příjmy na člena domácnosti zvýšily o 38 % (a čisté dokonce o 40 %), neznamená to, ţe 

právě o tolik stoupl objem peněz, které domácnost za rok obdrţela.  

Zdá se vám, ţe ve vaší domácnosti má nájemné zcela určitě větší podíl na 

celkových vydáních neţ pouhá 4,2 %, jak je uvedeno v tabulce o spotřebě v 

domácnostech? Máte pravdu. Nezapomínejte však, ţe v České republice bydlí v 

nájemních bytech jen necelá čtvrtina (23,3 %) domácností - ostatní mají své vlastní 

byty, domky či byty, které si pořídili jako členové bytových druţstev. Ty pochopitelně v 

celkovém úhrnu výdajů za nájem v ČR zahrnuty nejsou. Proto vykázaný podíl 

nájemného vypadá malý. 

 

3.8.2. Legislativní faktory 

Společnost Laufen CZ, s.r.o. musí dbát při svém podnikání především ohled na 

právní řád v ČR. Obchodní stránku věci ujednává Obchodní zákoník, který je v České 

republice platný od roku 1991 a jeho plné znění č. 513/1991 Sb.  
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Pracovně právní podmínky, které musí společnost dodrţovat a ctít jsou upraveny 

v Zákoníku práce, jehoţ plné znění je v zákoně č. 262/2006 Sb. Tento zákoník upravuje 

všeobecná ustanovení pracovně právních vztahů, samotný pracovní poměr, dohody o 

pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní dobu a dobu odpočinku, bezpečnost 

práce a ochrana zdraví při práci, odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a 

sráţky z příjmů z pracovněprávního vztahu, náhradu výdajů poskytnutých zaměstnanci 

v souvislosti s výkonem práce, překáţky v práci, dovolené, náhradu škody, informování 

zaměstnanců a společná a závěrečná ustanovení. 

Společnost je dále drţitelem certifikátů IQNet a CQS systémů podle ČSN EN 

ISO 9001:2009, kterým byl prověřen a shledán v souladu s poţadavky této normy. Platí 

pro procesy:  

 Návrh, vývoj a výroba zdravotnické keramiky; 

 Obchodování se zdravotnickou keramikou; 

 Koupě prodej výrobků zdravotnické keramiky, doplňků a zařízení koupelen. 

 

Pro společnost jsou při plánování výroby a pro moţnost rozvoje důleţité i různé 

vyhlášky, které se týkají hygienických poţadavků. Jednou z nich je vyhláška č. 

268/2009 Sb. o technických poţadavcích na stavby, která upravuje zákon č. 183/2006 

Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Zde je uveden, například pro veřejné 

budovy či ubytovny a stravovací zařízení, nutný počet hygienických zařízení na určitý 

počet lidí nebo na určitý počet pokojů. 

 

3.8.2.1. Daňový systém 

 Daňový systém, kterému podléhá společnost Laufen CZ, s.r.o. má podobu 

dvoustupňového systému, který se dělí na přímé daně a nepřímé daně. Mezi přímé daně 

patří důchodové a majetkové daně. Mezi nepřímé patří daně universální (DPH), 

selektivní a ekologická. 
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 Od 1. ledna 2010 dochází ke zvýšení některých daní. O korunu na litr se zvyšuje 

spotřební daň pro motorové benziny, ostatní benziny a letecké pohonné hmoty 

benzinového typu. Totéţ platí i pro střední oleje a těţké plynové oleje. Dochází rovněţ 

k navýšení spotřební daně z lihu, a to o 20 korun na litr etanolu. Základní sazba daně z 

piva se zvyšuje ze současných 24 Kč/hl na 32 Kč/hl, coţ se projeví v navýšení ceny 

piva od 50 haléřů aţ po jednu korunu na půllitr.  

  Od Nového roku také došlo ke zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH), a to o 1 

procento. Sníţená sazba DPH tak nově činí 10 % a základní sazba DPH se zvyšuje na 

20 %. 

Od 1. února se také zvyšuje sazba daně z cigaret, resp. její pevná část z 1,03 

Kč/kus na 1,09/kus a sazba daně tabáku ke kouření ze současných 1 280 Kč/kg na 1 350 

Kč/kg. V ceně se to projeví zdraţením krabičky cigaret o zhruba 2,50 Kč. 

Aktivní politika zaměstnanosti a zákon číslo 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

Pro společnost by mohlo být v případě budoucího rozšiřování výroby efektivní 

zaměstnat takové zaměstnance, který sebou přinesou státní finance. Taková podpora 

vznikla díky tlaku společnosti na vytváření pracovních míst a tím zaměstnávání lidí, 

kteří aktivně hledají práci, ale nemohou ji najít. Jedním ze základních cílů hospodářské 

a sociální politiky státu je dosaţení plné, produktivní a svobodně zvolené 

zaměstnanosti. Právo na zaměstnání bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, 

náboţenství, politické nebo jiné smýšlení, členství v politických stranách nebo 

příslušnost k politickým hnutím, národnost, etnický nebo sociální původ, majetek, 

zdravotní stav nebo věk je jedním ze základních práv občana. 

Dnem 1. 10. 2004 nabyl účinnosti zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tato 

základní právní norma stanovuje postup k dosaţení cílů politiky státu v oblasti 

zaměstnanosti. 

Státní politika zaměstnanosti usiluje: 

 o dosaţení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách,  

 o produktivní vyuţití zdrojů pracovních sil, 



  - 73 -   

 

 o zabezpečení práva občanů na zaměstnání. 

 

Státní správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti v České republice 

vykonávají Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a úřady práce. Investiční 

pobídky na zaměstnávání: 

 hmotná podpora tvorby nových pracovních míst a rekvalifikace zaměstnanců 

u investičních pobídek poskytovaných na základě zák. č. 72/200 Sb., 

o investičních pobídkách a změně některých zákonů v platném znění  

 dotace na rekvalifikace zaměstnanců podle „Rámcového programu pro podporu 

vzniku a rozšíření technologických center a center strategických sluţeb“ 

Finanční příspěvek na úhradu mzdových nákladů zaměstnance, který byl veden 

v evidenci ÚP, na takto vytvořeném místě můţe být zaměstnavateli poskytován aţ do 

výše skutečných mzdových nákladů, včetně sociálního a zdravotního pojištění. 

Účel a charakteristika vytváření nebo vyhrazování společensky účelných 

pracovních míst (SÚPM) je vymezena § 113 zákona o zaměstnanosti. 

Cílem poskytnutí příspěvku na zřízení nebo vyhrazení SÚPM je obsazení míst 

uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit jiným způsobem pracovní umístění, včetně 

zahájení samostatně výdělečné činnosti uchazečem. 

Jedním z předpokladů tvorby SÚPM a jejich efektivního vyuţití je nízký stav 

nabídky volných pracovních míst z hlediska profesního nebo územního. 

 

3.8.3. Ekonomické faktory 

Hrubý domácí produkt v České republice za rok 2009 dosáhla v meziročním 

srovnání s rokem 2008 pokles o – 4,2 %. Znamená to tedy, jestliţe byl v roce 2008 HDP 

3 689 mil. Kč, pak v roce 2009 to bylo pouze 3 534, 1 mil. Kč. V roce 2010 uvádí 

Český statistický úřad meziroční pokles ve výši 3,1 % oproti 4. čtvrtletí roku 2009. 

V roce 2010 se předpokládá, ţe HDP se opět zvedne a bude růst. 
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Míra inflace v České republice se v roce 2010 pohybuje okolo jednoho 

procentního bodu, přesněji je to k únoru 2010 0,8 %. Index spotřebitelských cen dosáhl 

hodnoty v únoru 2010 0,6 %. Tyto hodnoty naproti minulému období výrazně klesají. 

Kladná inflace je pro ekonomiku příznivá, v roce 2009 se dostala míra inflace i do 

záporných hodnot, coţ je velice nepříznivé. Přirozená míra inflace má dobrý vliv na 

výši mezd. 

Míra nezaměstnanosti se vlivem zhoršené situace na všech trzích nejen Evropy, 

ale celého světa, zvedla v roce 2010 na 9,9 %, ještě na konci roku 2009 nabyla hodnota 

míry nezaměstnanosti 6,7 %. Snad kaţdá politická strana v České republice se, před 

blíţícími se volbami snaţí zaujmout voliče svou orientací na sníţení této varující 

hodnoty nezaměstnanosti.  

Česká koruna fluktuuje kolem nejsledovanější měny v Evropě, tedy Euru, mezi 

25 aţ 26 korunami za Euro. Aktuální stav k 26. 03. 2010 zveřejnila ČNB ve výši 25,44 

CZK/EUR. Pro obchodování společnosti Laufen CZ, s.r.o., má tato hodnota, tedy 

hodnota České koruny vůči Euru velice důleţitý význam. Ekonomové předpokládají, ţe 

v následujícím období bude pokračovat trend posilování české koruny vůči euru. 

Posílení koruny, můţe totiţ oslabit prodej v zahraničí. Opačná situace, však můţe být 

naopak pro společnost významně kladná a prodej by zaznamenal, v takovém případě 

růst. 

 

3.8.4. Politické faktory 

Politický systém je zaloţen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěţi 

politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí 

jako prostředek k prosazování svých zájmů. V tomto systému má moc zákonodárnou 

Parlament, který je sloţen ze dvou komor, a to Poslaneckou sněmovnou a Senátem. 

Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let. Senát má 81 

senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Kaţdé dva roky se volí třetina senátorů. 

Moc výkonnou má prezident republiky, kterého volí jednou za čtyři roky Parlament na 

společné schůzi obou komor. 
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Aktuální politická situace v České republice není příliš zdravá. Po projevené 

nedůvěře Poslanecké sněmovny Vládě, vládne takzvaná úřednická Vláda, kterou vede 

premiér Jan Fischer. Volby do Poslanecké sněmovny proběhnou v květnu 2010 a do té 

doby bude úřednická Vláda Jana Fischera řídit republiku. V České republice se 

projevuje stoupající nedůvěra v politiku jako takovou. Tento fakt se podepisuje i na 

volebních účastech. V aktuálních předvolebních průzkumech by zvítězila ČSSD před 

ODS. Ale jak samotné volby dopadnou, teprve uvidíme. 

 

3.8.5. Technologické faktory 

Výzkum a Vývoj (dále jen V a V) v České republice podporuje Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, které podniká určitá opatření k zvýšení konkurence schopnosti 

českých firem v oblasti vývoje. Takzvaná koncepce rozvoje průmyslového výzkumu a 

vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu je realizována mezi lety 2006 aţ 2011. 

Principy, cíle a závěry koncepce rozvoje V a V MPO byly vyuţity, resp. včleněny do 

přijaté národního programu V a V ČR. 

Koncepce rozvoje V a V MPO respektuje právní řád pro oblast podpory V a V 

ze státního rozpočtu platný v nynější době, včetně do budoucna známých legislativních 

úprav (např. zákon o veřejných výzkumných institucích). Současně respektuje i Radou 

pro výzkum a vývoj vypracovaný návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na 

všechny roky. 

Závaţným faktem, který do značné míry určuje charakter koncepce rozvoje v 

oblasti podpory průmyslového výzkumu a vývoje je to, ţe MPO neřídí ţádnou vlastní 

výzkumně vývojovou rozpočtovou, nebo příspěvkovou organizaci, a ţe můţe 

poskytovat pouze účelovou podporu průmyslovému výzkumu a vývoji na základě 

zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje a k němu přijatých prováděcích 

předpisů a ostatních souvisejících právních norem. 



  - 76 -   

 

Při respektování základních principů, priorit a cílů Koncepce bude operativně 

reagováno na eventuální změny v poskytování podpory výzkumu a vývoje v České 

republice a na poţadavky související s členstvím České republiky v Evropské unii. 

Seznam jednotlivých programů: 

1. Program výzkumu a vývoje "POKROK" 

2. Program výzkumu a vývoje "TANDEM" 

3. Program výzkumu a vývoje "IMPULS" 

4. Rámcový záměr (koncept) programů pro podporu průmyslového výzkumu a 

vývoje "Výzkum a vývoj pro racionální výrobu" [17] 

 

K technologickým faktorům, které ovlivňují chod společnosti, patří nejen 

výzkum a vývoj, ale i technologická vybavenost společnosti. Laufen CZ, s.r.o. pracuje 

na neustálém zvyšování svojí technologické vybavenosti a úrovně. Především investice 

do technologií ve výrobních podnicích ve Znojmě a Bechyni jsou na pořadu dne a musí 

se s nimi počítat v kaţdém plánu. Nevýznamnějšími investicemi v roce 2008, respektive 

v roce 2009 byly stejně jako v předchozích letech investice zaměřené na úspory energií 

a vyuţití odpadního tepla z tunelových pecí a optimalizaci výrobního procesu. 

V Bechyni byl dokončen projekt z roku 2006 a 2007 na vyuţití energie 

odpadního tepla z dochlazovací zóny tunelových pecí, kdy se odpadní teplo pouţívá 

jako pomocný zdroj energie pro sušící proces. Zahájen byl projekt spojený se zrušením 

parní kotelny a její náhradou novým systémem vytápění skládající se z plynové kotelny 

s výkonem 3,5 MW a systémem tepelných výměníků, vyuţívající odpadní teplo 

z tunelových pecí tj. vyuţití energie horkých plynů ze šokového chlazení a z hlavních 

komínů. Získaná energie se vyuţívá pro vytápění výrobní haly, ohřev TUV, vytápění 

dílen FKS a zásobování teplem lokální kotelny tlakového lití. 

Společnost se nadále věnuje úsporám surovin, byl instalován filtr pro 

zahušťování odpadních vod znečištěných licí hmotou nebo glazurou a jejich zpětné 

vyuţití na přípravě hmot. V rozpočtu Bechyně bylo zahrnuto téměř 15 mil. Kč na 

Product Development Be a Zn tj. na vývoj nových modelů Lyra plus, Roca Access Mio 

Cubito, Olymp III. apod. 
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Ve Znojmě byly dokončeny projekty na úspory energií: společnost instalovala 

výměníky tepla na tunelové peci Riedhammer a komorových pecích Grün. Teplo 

z těchto výměníků jiţ slouţí k vytápění výrobních prostor, ohřevu vody a k sušení 

výrobků v sušárně Lippert.  

Součástí projektů je dále dostavba nové přípravny glazur, vytvoření nových 

fasád spojené s jejich zateplením, instalace výrobního vizualizačního systému Wiscon a 

instalace nového dopravníku mezi glazovnou a zakládkou pecních vozů. 

 

3.9. Porterův model pěti konkurenčních sil 

Porterův model pěti sil, je velice důleţitým nástrojem pro analýzu oborového 

okolí dané společnosti. Zjišťuje se z pěti různých úhlů pohledu, jakým způsobem na 

podnik působí konkurence. Těmito úhly pohledu jsou: potenciální konkurence, 

konkurenční rivalita, substituty, vyjednávací síla dodavatelů a vyjednávací síla 

odběratelů. 

1. Potenciální konkurence:  

Jak jsme si uvedli dříve, tak výroba sanitární keramiky není jednoduchou 

záleţitostí, k takové výrobě musí mít společnost, která chce vstoupit na trh, silný 

kapitál. Jen společnost, která disponuje silnou základnou, můţe vstoupit do takto 

technologicky náročného odvětví. Samozřejmě na trhu existuje několik firem, které 

vyrábí sanitární keramiku, ale postavení Laufen CZ, s.r.o. je docela pevné. Společnost 

zaujímá na pomyslném krajíci trhu jeden z největších dílů. Je tomu tak díky širokému 

portfoliu společnosti, která nemá jen jednu značku keramiky, ale má jich hned několik. 

Laufen a Jika jsou určitým standardem mezi sanitárními výrobky, avšak Roca patří mezi 

úzkou světovou špičku. 

V případě, aby konkurence mohla ohrozit trţní podíl Laufen CZ, s.r.o., musela 

by vyvinout nějakou novou technologii, která by jí umoţňovala vyrábět s niţšími 

náklady a mohla tak sníţit cenu. Ovšem to není tak jednoduché, protoţe společnost 
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v podobě výzkumů, které provádí mateřská společnost ve Švýcarsku, samozřejmě 

sleduje trendy ve výrobě a věnuje velikou část financí do výzkumu a vývoje, který je 

jednou z nejdůleţitějších zbraní budoucí prosperity. 

2. Konkurenční rivalita: 

Jedním z nejzávaţnějších problémů, které by mohli společnost ohrozit, je ztráta 

trţního podílu. Toho by mohla společnost nechtěně docílit v případě, ţe by podlehla 

konkurenčnímu boji. Do role konkurenta vstupuje kaţdá další společnost, která funguje 

na trhu se sanitární keramikou a koupelnovými doplňky.  

Mezi největší konkurenty společnosti patří německý gigant Duravit AG, sídlící 

v Hornbergu, který je světovou jedničkou ve výrobě sanitární keramiky. Trţby v roce 

2008 u této německé společnosti dosáhly 335 milionů Euro. Světovou dvojkou, jak uţ 

jsem řekl, je Roca, kterou má pod palcem společnost Laufen CZ, s.r.o. Dalšími přímými 

konkurenty v boji o udrţení postavení na trhu sanitární keramiky jsou Ideal Standard, 

Keramag, jakoţto výrobce exkluzivního koupelnového vybavení a sanitární keramiky. 

Dalším přímým konkurentem je výrobce značky KOLO, který vyčnívá výjimečně 

širokým sortimentem keramiky. 

Mezi převáţně těmito konkurenty a ještě určitě i jinými musí společnost získávat 

lepšího postavení na trhu, toho můţe docílit neustálým výzkumem, který ji můţe dostat 

na lepší pozice. V opačném případě, však můţe toto být i hrozbou, vyuţije-li výzkumu a 

vývoje konkurence ve svůj prospěch. 

 

3. Substituty: 

Substitutem v oblasti sanitární keramiky, mohou být tak maximálně výrobky 

vyrobené z jiných materiálů, ale slouţíc na stejné účely. Dokáţu si maximálně 

představit, ţe se koupelnové vybavení vyrábí z nějakého druhu kovu, který je ovšem 

chladný a jeho opracování podléhá vysokým technologickým nárokům. I přesto mohou 

takové výrobky konkurovat v oblasti sanitárního vybavení. Nerezové vany, umyvadla a 

další výrobky z této oblasti nejsou ţádným mimozemským jevem, ale holou skutečností. 
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Není to tedy nereálné. Dalším materiálem, který by v budoucnu mohl nahradit 

keramické výrobky, je sklo. Hodně to záleţí na momentálním vývoji a době, která 

preferuje různé styly a druhy materiálů. 

 

4. Vyjednávací síla dodavatelů: 

Pro společnost jsou vztahy s dodavateli velice důleţité a nezbytné. Komunikace 

mezi společností a dodavatelskými firmami je stěţejním úkolem, který můţe ovlivnit 

úspěšnost společnosti.  

Společnosti dodávají většinou dodavatelé, s kterými společnost dlouhodobě 

spolupracuje a má s nimi úzký kontakt. Předmětem dodávek do výroby jsou základní 

poloţky pro výrobu keramiky, doplňky pro keramické výrobky, jako jsou různá gumová 

těsnění, kovové prvky, které doplňují hlavní výrobky a mnoho podobných poloţek. 

Samozřejmě, ţe se do společnosti dodávají i palety a obalové materiály, pomocí kterých 

se ve výrobě výrobky uchovávají a balí. 

 Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činily v roce 2008 317 262 tis. Kč, ze 

kterých 59 581 tis. Kč představují závazky po lhůtě splatnosti. Vysoká hodnota 

krátkodobých závazků nám ukazuje, ţe společnost je vysoce závislá na dodavatelských 

vztazích. Z toho jasně vyplívá, ţe dodavatele si společnost musí důsledně vybírat a musí 

dbát na dobré vztahy s nimi. Společnost je dostatečně silná a stabilní na to, aby tolik 

nepodléhala tlaku, ze strany dodavatelů. Jak jsem jiţ uvedl, společnost v roce 2008 měla 

téměř 60 milionů Kč v závazcích po lhůtě splatnosti, coţ představuje, ţe se firmě 

z nějakých důvodů nepodařilo platit svoje závazky včas. Tohle ovšem závisí na 

smlouvách s dodavateli a na zkušenosti s tímto faktorem. V předchozích letech 

společnost měla závazky po lhůtě splatnosti pravidelně. 
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5. Vyjednávací schopnost odběratelů: 

Společnost dodává svoje výrobky do Velkoobchodů i Maloobchodů. 

Samozřejmě, tlak z odběratelské strany je především na získání co nejlevnějšího zboţí, 

coţ působí na společnost, aby vyráběla s co nejniţšími náklady, jak je jen moţné.  

 Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů, činily v roce 2008 233 205 tis. 

Kč, ze kterých 65 338 tis. Kč představují pohledávky po lhůtě splatnosti. Skutečnost, ţe 

má společnost pohledávky po splatnosti je analogická, jako tomu je v případě závazků, 

tedy na základě smluv s odběrateli. Výrobky společnosti Laufen CZ, s.r.o. mají ve světě 

sanitární keramiky a koupelnových doplňků velikou váhu, a tak společnost nemusí být 

ve stresu z toho, ţe by o jejich výrobky neměli odběratelé zájem, konkurenci však 

neuniknou v případě, ţe by vyráběli a prodávali dráţ neţ je nutné. 

 

3.9.1. Závěry z porterova modelu pěti sil 

Závěrem můţu poznamenat, ţe nám porterův model pěti sil ukázal, ţe vstup 

nového producenta do odvětví je zatíţen velikou závislostí výroby na nových 

technologiích a je tedy kapitálově velice náročný. Nový producent by musel vzniknout 

na silném základním jmění. Největším konkurentem společnosti byl spatřen německý 

výrobce Duravit AG a další konkurenti, kteří jsou v patách analyzovanému Laufenu. 

Hrozba konkurence je velikým strašákem i pro silnou společnost, jako je Laufen CZ, 

s.r.o. Největší substitut hrozící společnostem v odvětví keramického průmyslu při 

výrobě sanitární keramiky jsem spatřil právě ve výrobcích z nerezových kovových 

materiálů, které se stávají oblíbenou náhradou za keramické výrobky. V dodavatelsko-

odběratelských vztazích společnost spoléhá na tradici a na dobře známé společnosti, 

s kterými obchoduje. 
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3.10. Fundamentální analýza 

Fundamentální analýza zkoumá výkazy účetní závěrky, kterými jsou rozvaha a 

výkaz o zisku a ztrátě. Tyto výkazy jsem analyzoval z hlediska roku 2009 a 2008. Jak se 

jednotlivé poloţky mění, a jaký význam mají jednotlivé rozdíly, nám ukáţe 

fundamentální analýza. Závěry z této analýzy mi poslouţí k rozboru aktuální situace 

v podniku a vykrystalizuje moţné problémy, které společnost má. Dle fundamentální 

analýzy v závěru diplomové práce, navrhnu určitá opatření, která by společnost měla 

provést. 

Rozvahu analyzuji z hlediska aktiv a pasiv, dále si jednotlivá aktiva rozdělíme 

na stálá aktiva a oběţná. Pasiva zanalyzuji z hlediska jejich rozdělení na vlastní zdroje a 

cizí. 

3.10.1. Rozvaha 

3.10.1.1. Aktiva 

Aktiva celkem mají ve společnosti Laufen CZ, s.r.o. hodnotu 1 753 442 tisíc Kč, 

coţ vypovídá o tom, ţe se společnost řadí v českých podmínkách mezi větší společnosti. 

V porovnání s rokem 2008 poklesly celkové aktiva zhruba o sto milionů a tento pokles 

znamenala díky odpisům samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí a 

poklesu nedokončeného DHM. Je tedy nutné poznamenat, ţe hodnota společnosti o sto 

milionů poklesla. 

Stálá aktiva 

Stálá aktiva mají hodnotu 1 060 202 tis. Kč a oběţná dosáhly 692 394 tis. Kč, 

tento fakt vypovídá o tom, ţe společnost Laufen CZ, s.r.o. je kapitálově těţká. Jedná se 

o jasný fakt, ţe v odvětví výroby sanitární keramiky je zapotřebí vysoká kapitálová 

úroveň.  

Mezi stálá aktiva patří nehmotný dlouhodobý majetek, který má hodnotu 50 904 

tis. Kč. Meziroční pokles 1,6 mil. Kč znamená pravidelný odpis. Nemá ţádné zřizovací 

výdaje, které souvisí se zaloţením společnosti, coţ nám ukazuje, ţe společnost je více 

neţ 6 let stará. Společnost odepisuje pravidelně software, ale hlavně ocenitelná práva. 
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Společnost vlastní licence a patenty. Mezi licence řadí ve společnosti povolenku na 

vypouštění emisí CO2.  

Dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 1 005 678 tis. Kč poklesl od roku 2008 

o zhruba sto milionů. Společnost má svůj dlouhodobý majetek rozloţen v pozemkách, 

které představují 31 325 tis. Kč, dále 520 388 tis. Kč představují budovy a samostatné 

movité věci 436 468 tis. Kč. U budov je nutné podotknout, ţe je má společnost z více, 

jak jedné třetiny odepsané. Meziroční odpis činí zhruba 10 milionů Kč. Samostatné 

movité věci a soubory movitých věcí jsou odepsané ze tří čtvrtin a vypovídá to ledascos 

o zastaralém vybavení výrobních podniků. Firma eviduje 157 tis. Kč v jiném 

dlouhodobém hmotném majetku, tento majetek se neodepisuje a jeho pořizovací 

hodnota je pod 40 tis. Kč. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, jehoţ hodnota je 

17 340 tis. Kč znamená, ţe společnost stále modernizuje, ovšem je patrné, ţe naproti 

roku 2008, kde byla hodnota nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku 62 671 

tis. Kč, se plánovaná modernizace postupně uskutečňuje a na nové v době finanční krize 

nezbývá tolik financí. 

Dlouhodobý finanční majetek se oproti roku 2008 lehce zvedl, a to na 3 620 tis. 

Kč. Do finančního majetku společnosti patří podíly v ovládaných a řízených osobách 

v hodnotě 158 tis. Kč. Tolik kaţdý rok odvádí do firmy dceřiná společnost Laufen SK, 

s.r.o. Jiný dlouhodobý finanční majetek má podstatně vyšší hodnotu, a to 3 462 tis. Kč. 

Tuto hodnotu představují členská práva v SBD Pokrok a Pragostav Praha a půjčka 

společnosti Praţské vodovody a kanalizace a. s.  

Oběžná aktiva 

U oběţných aktiv zaznamenala společnost pokles o 8 943 tis. Kč. Hodnota 

celkových oběţných aktiv v roce 2009 je 692 394 tis. Kč. Rozloţení oběţných aktiv 

mezi zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek je v procentním poměru: 

zásoby 46 %, pohledávky 47 % a 7 % krátkodobý finanční majetek. Skutečnost 

vyrovnaného rozloţení oběţných aktiv mezi pohledávky a zásoby, není v českých 

podmínkách úplně standardní, ale můţeme si to vysvětlit tak, ţe Laufen CZ, s.r.o. je 

výrobní společnost, a tak velké mnoţství oběţných aktiv v zásobách je pochopitelné. 
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Zásoby oproti roku 2008 poklesly o 78 366 tis. Kč a mají hodnotu 318 450 tis. 

Kč. Kdyţ se podíváme na rozloţení v zásobách, tak zjistíme, ţe společnost má příliš 

veliké zásoby hotových výrobků a zboţí. Zásobu výrobků sice sníţením výroby v roce 

2009 sníţila na 103 620 tis. Kč, coţ je zhruba o 70 000 tis. Kč méně, ale stav zásob 

zboţí vzrostl o více jak 13 mil. Kč. Tyto zásoby výrobků a zboţí zatěţují sklady 

společnosti, které tak jsou některými druhy zboţí přeplněné. Kaţdá jednotka 

skladových zásob pak vyvolává dodatečné skladové náklady. Odstranění přebytků na 

skladu se společnost snaţí zamezit sníţením výroby. Sníţení výroby se projevilo 

samozřejmě i na sníţení spotřeby materiálu a sníţení nedokončené výroby a polotovarů. 

Dlouhodobé pohledávky tvoří v roce 2009 4 157 tis. Kč, z toho je 2 934 tis. Kč 

v dlouhodobých poskytnutých zálohách a zbytek v jiných pohledávkách. Jedná se o 

pohledávky z důvodu, ţe dceřiná společnost Laufen SK, s.r.o. má u společnosti 

závazky.  

Celkové krátkodobé pohledávky v roce 2009 vzrostly o 63 317 tis. Kč, tento fakt 

je opodstatněn především zvednutím pohledávek z podstatného vlivu, který vznikl 

poskytnutím úvěru či půjčky do dceřiné společnosti Laufen SK, s.r.o. ve výši 100 mil. 

Kč. Naopak můţeme říci, ţe krátkodobé pohledávky z obchodního styku se oproti roku 

2008 sníţily, coţ není pro dobu krize příliš typické a vypovídá to o včasné reakci 

managementu, který sníţil výrobu. A také o tom, ţe zákazníci jsou ochotni včas platit. 

K pohledávkám z obchodních vztahů byla k 31. 12. 2009 vytvořena opravná poloţka, 

která byla ve výši 14 353 tis. Kč. Mezi další krátkodobé pohledávky s vyšší hodnotou 

patří samozřejmě daňové pohledávky vůči státu, které činí podobně jako v roce 2008 

35 972 tis. Kč. Krátkodobé poskytnuté zálohy jsou ve výši 637 tis. Kč, výše 

poskytnutých záloh znamená, ţe má společnost dobré postavení u dodavatelů a nemusí 

jim skládat vysoké zálohy. Dohadné účty aktivní vzrostly od roku 2008 o 4 099 tis. Kč 

na celkových 7 743 tis. Kč. 

Krátkodobý finanční majetek vzrostl oproti roku 2008 o 5 406 tis. Kč, tento 

vzrůst je zapříčiněn především finančním vzrůstem na účtech v bankách. Hodnota 

krátkodobého finančního majetku je 45 611 tis. Kč. V pokladniční hotovosti má 

společnost pouze 379 tis. Kč, coţ znamená, ţe většinu finančních operací provádí 
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pomocí bankovních nehotovostních operací. Výše financí na běţném účtu, tedy 45 232 

tis. Kč, představuje v porovnání s trţbami společnosti 2,73 % a k pohledávkám 13,95 

%. Tento fakt znamená, ţe společnost by neměla mít problémy s CF, rychlou likviditou, 

s pokrytím potřebného pracovního kapitálu a s úhradou krátkodobých závazků.   

V časovém rozlišení registrujeme 773 tis. Kč v nákladech příštích období, které 

znamenají finanční leasing, který společnost platí kvůli splátkám strojů, automobilů a 

zařízení. 

 

2.10.1.2. Pasiva 

Celková pasiva klesla ve společnosti za rok 2009 na 1 753 442 tis. Kč. Tento 

pokles se týkal především cizích zdrojů, protoţe zdroje vlastní se zvýšily v porovnání 

s rokem 2008. Společnost je silně překapitalizovaná, hodnota vlastních zdrojů je 

v porovnání k celkovým pasivům 82,2 %. Obecně můţeme říci, ţe tento vztah je 

nevhodný, ale v podmínkách České republiky jsou menší cizí zdroje typickým 

faktorem. 

Vlastní zdroje 

 Vlastní zdroje se zvýšily o 26 360 tis. Kč. V roce 2009 dosáhly hodnoty 

1 441 131 tis. Kč. Upsaný základní kapitál ve společnosti je jeden milion korun, jedná 

se o společnost s ručením omezeným.  

Společnost vytváří kapitálové fondy, kde kaţdým rokem vytvoří ostatní 

kapitálové fondy ve výši 454 621 tis. Kč. Fondy tvořené ze zisku, společnost vytváří 

pouze povinnou zákonnou rezervu, kterou jí určuje zákon, tedy zákonný rezervní fond / 

nedělitelný fond. Tento rezervní fond vytvoří kaţdý rok ve výši 803 tis. Kč. Společnost 

netvoří ţádné statutární ani ostatní fondy. 

Zbylé prostředky, které firma nerozdělí do různých fondů ze zisku, umístí do 

výsledku hospodaření minulých let. Nerozdělený zisk minulých let za rok 2009 činí 

958 347 tis. Kč.  
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Výsledek hospodaření běţného účetního období oproti roku 2008 poklesl o 

104 859 tis. Kč. Hodnota takového hospodářského výsledku běţného účetního období 

tedy činila 26 360 tis. Kč. 

Cizí zdroje 

 Cizí zdroje ve společnosti tvoří pouze 17,8 % celkových pasiv. Meziroční pokles 

je ve výši 139 237 tis. Kč, tento pokles je vysvětlen především poklesem krátkodobých 

závazků. 

Společnost kaţdý rok vytváří rezervu na daň z příjmů, rezervu na dovolenou a 

ostatní rezervy, které jsou tvořeny především na marketing. V roce 2009 hodnota 

rezervy klesla na 780 tis. Kč. 

Dlouhodobé závazky vzrostly a dosáhly hodnoty 41 147 tis. Kč. Společnost má 

dlouhodobé závazky v odloţeném daňovém závazku. U krátkodobých závazků došlo 

k poklesu o 145 952 tis. Kč. Tento fakt je pro společnost pozitivní, protoţe tento pokles 

jsme zaznamenaly především, co se týče závazků z obchodních vztahů. Fakt, ţe 

společnost má vyšší krátkodobé pohledávky neţ krátkodobé závazky znamená velmi 

vysokou běţnou likviditu (2,55). Pohotová likvidita je v normě (1,38), ale okamţitá 

likvidita dosáhla nízké hodnoty (0,1687). V krátkodobých závazcích můţeme 

konstatovat, ţe se zlehka projevilo propouštění zaměstnanců. A na závazcích z mezd, 

jejich poklesem. Vysoká hodnota dohadných účtů pasivních nemá ţádný vliv na 

hospodaření firmy a bude se jednat o účetní operaci směřující k přesnému stanovení 

hodnoty majetku. 

Jak můţeme vidět, tak společnost nemá ţádné bankovní úvěry ani jiné finanční 

výpomoci. Stejně tak i nerozlišuje časově. 

 

3.10.2.  Výkaz o zisku a ztrátě 

Trţby za prodej zboţí poklesly v roce 2009 o 159 375 tis. Kč, dosáhly tedy 

hodnoty 721 088 tis. Kč, coţ je způsobeno sníţením výroby a samozřejmě sníţenými 

prodeji v odvětví. Poklesly samozřejmě i náklady vynaloţené na prodané zboţí, jejich 
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pokles je v hodnotě 74 763 tis. Kč, můţeme zde vysledovat, ţe pokles trţeb za prodej 

zboţí je větší neţ pokles nákladů vynaloţených na prodané zboţí, a to je negativní. 

Celková marţe poklesla také, její pokles je téměř 20 %, lze si to vysvětlit neochotou 

zákazníků platit za zboţí a výrobky stejné ceny, neţ tomu bylo v době před finanční a 

hospodářskou krizí. 

Společnost na pokles prodeje zareagovala celkem včas tím, ţe sníţila objem 

výroby. Výkony tudíţ poklesly o 350 718 tis. Kč. Hodnota výkonů se v roce 2009 

zastavila na sumě 854 423 tis. Kč. Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb dosáhly 

hodnoty 918 676 tis. Kč. V porovnání s rokem 2008, tedy poklesly o 295 167 tis. Kč. 

V roce 2009 jsme v rozvaze zaznamenali změnu stavu zásob vlastní činnosti v záporné 

částce, tedy - 70 266 tis. Kč. Jedná se o rozdíl mezi stavem na počátku a na konci 

sledovaného období. 

Sníţení objemu výroby se podepsalo také na výkonové spotřebě, která poklesla 

o 18 % od roku 2008. Klesla jak spotřeba materiálu a energie (o 180 909 tis. Kč), tak 

spotřeba sluţeb (o 103 903 tis. Kč). Přidaná hodnota poklesla o 150 518 tis. Kč. Tento 

vývoj přidané hodnoty kopíruje vývoj trţeb a výkonů společnosti v roce 2009. 

Náklady osobní, které jsou vyjádřeny závazky k zaměstnancům a sociálním a 

zdravotním pojišťovnám, zaznamenaly také pokles. Ovšem tento pokles není tak 

radikální, jako je tomu u poklesu výroby či trţeb. K určitému propouštění však došlo a 

na číslech se to projevilo. Mzdové náklady poklesly o 16 435 tis. Kč. Analogicky 

poklesly i náklady související s mzdami zaměstnanců, jako jsou náklady na sociální a 

zdravotní zabezpečení, sociální náklady. Daně a poplatky se od roku 2008 zvedly díky 

právní úpravě o 400 tis. Kč. V roce 2009 poklesly i odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku, a to o 13 129 tis. Kč. 

Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu společnost sníţila v roce 

2009 na 17 416 tis. Kč, coţ je o 30 % méně neţ v předchozím ročníku. Tento pokles se 

týká jen trţeb z prodeje dlouhodobého majetku. Naopak trţby z prodeje nadbytečného 

materiálu vzrostl o cca 2 miliony korun. Prodej materiálu je pro společnost důleţitým 

nástrojem, jak se zbavit výhodně materiálu, který nevyuţije v aktuální výrobě, a který 

zavazí na skladu a s tím jsou spojené skladovací náklady. Zůstatková cena prodaného 
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dlouhodobého majetku a materiálu se vyvíjela podobně, jako tomu je u trţeb z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu. Pokles zaznamenaly i poloţky ostatních provozních 

výnosů a nákladů. Coţ lze vysvětlit poklesem téměř veškerých poloţek provozního 

hospodaření.  

Celkový provozní výsledek hospodaření, zaznamenal podle očekávání pád, 

provozní výsledek hospodaření spadl aţ na 48 036 tis. Kč, coţ je o celých 128 041 tis. 

Kč. 

Společnost neměla v roce 2009 ţádné trţby z prodeje cenných papírů a podílů 

ani ţádné výnosy z dlouhodobého finančního majetku. Finanční výsledek hospodaření 

pro rok 2009 je v červeném čísle, a to – 13 724 tis. Kč, toto číslo se oproti roku 2008 

zhoršilo téměř o 12 milionů Kč.  

Daň z příjmů za běţnou činnost dosáhla v roce 2009 7 952 tis. Kč. Poklesla od 

roku 2008 o zajímavých 35 275 tis. Kč. Je to pochopitelné vůči poklesu hospodářského 

výsledku za běţnou činnost v aktuálním roce. Výsledek hospodaření za běţnou činnost 

očištěný o daň je tedy pro rok 2009 26 360 tis. Kč. Pokles, který v HV znamená 

neskutečných 104 859 tis. Kč, je odrazem současné doby finanční a hospodářské krize. 

Ovšem společnost funguje i přes tento stav dále a modrá čísla znamenají příslib do 

budoucna. 

3.11. QUICK TEST 

 Quick test je jednorozměrný a rychlý známkovací test, který znázorňuje 

jednotlivé sektory v hodnocení firmy. Těmito sektory jsou kapitálová síla, zadluţení, 

výnos a finanční výkonnost. Nejprve se z dat výroční zprávy vypočtou poměroví 

ukazatelé pro roky 2008 a 2009, dle jejich výše se jim následně přidělí hodnotící 

známka. Z těchto známek pak utvoříme jednu celkovou, která podává hodnocení o 

firmě jako celku. 
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Tabulka č. 8 – Quick Test podle Kralicka. 

Obor analýzy Proměnné 
Výpočet Hodnocení 

2008 2009 2008 2009 

C
e

lk
o

vá
 s

it
u

ac
e 

Fi
n

an
čn

í s
ta

b
ili

ta
 

Financování 
Kvóta vlastního 

kapitálu 
0,76 0,82 1 1 

Likvidita 
Doba splácení dluhu 

v letech 
10,23 1,82 3 1 

V
ýn

o
so

vá
 s

it
u

ac
e 

Rentabilita 
Rentabilita 

celkového kapitálu 
0,09 0,02 3 4 

Výnos 
Cash-flow v % 
podnikového 

výkonu 
0,02 0,09 4 2 

          Zdroj: Autor 

V tabulce můţeme vidět vypočítané jednotlivé hodnoty aktuální situace 

v podniku za poslední dva roky, tedy roky 2008 a 2009. Známky hodnocení nám 

ukazují, jak si jednotlivé proměnné vedou. Jak jsme si uvedli v teoretické části, tak 

stupnice známek je brána, jako ve škole, tedy 1 – výborný stav a 5 – ohroţení 

insolvencí. Z tabulky vyplívá, ţe kvóta vlastního kapitálu, tedy obor financování je ve 

společnosti na velmi dobré úrovni. S likviditou se to v roce 2009 výrazně zlepšilo a je 

tedy k loňskému roku na velmi dobré úrovni. Naopak u rentability celkového kapitálu 

se situace zhoršila, v roce 2009 můţeme konstatovat, ţe její stav je špatný. Výnos, tedy 

Cash-flow podnikového výkonu se stabilizoval a ze špatného stavu je rázem dobrý. 

Můţeme tedy sumarizovat hodnoty z tabulky Quick testu do hodnocení celkové 

finanční stability, hodnocení výnosové situace a celkové situace podniku. Toto 

provedeme do tabulky, která nám ukáţe aritmetické průměry jednotlivých známek 

hodnocení pro zmíněné obory analýz. 
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Tabulka č. 9 – Aritmetické průměry jednotlivých oborových analýz. 

Quick test 2008 2009 

Hodnocení finanční stability 2 1 

Hodnocení výnosové situace 3,5 3 

Hodnocení celkové situace 2,75 2 

     Zdroj: Autor 

I přes sníţení výroby a celkových trţeb v roce 2009, můţeme dle předchozí 

tabulky aritmetických průměrů jednotlivých oborových analýz, konstatovat, ţe se 

situace na poli finanční stability, výnosové situace a celkové situace, zlepšila. Můţeme 

to přikládat snaze managementu ozdravit, v těţké době finanční a hospodářské krize, 

vnitřní záleţitosti společnosti. V grafu můţeme vidět, jak se tyto hodnoty mezi roky 

2008 a 2009 vyvíjely. 

Graf č. 5 – Grafické znázornění ukazatelů Quick testu.  
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4.  Návrhy opatření 
Tato kapitola je věnována výsledkům analýz, které jsem provedl na zkoumaném 

objektu. Jsou jimi SWOT analýza, SLEPT analýza, Fundamentální analýza a QUICK 

Test. Z těchto výsledků plynou určité problémy či zákonitosti, které vyvolávají určitá 

opatření. Jednotlivá navrţená opatření si podrobněji v této kapitole rozebereme.  

4.1. SWOT analýza 

 Analýza silných stránek podniku nám ukázala, v čem tkví hlavní síla společnosti 

Laufen CZ, s.r.o. Jedná se o kapitálově silnou společnost, která se můţe opřít o tradici 

ve výrobě sanitární keramiky a o silné značky. Díky uskupení švýcarské mateřské 

společnosti Laufen AG, vyrábí a distribuuje značky, jako jsou ROCA, JIKA a 

LAUFEN. Jednou z dalších předností společnosti ukázala SWOT analýza 

marketingovou strategii. 

 Slabé stránky, na které se vztahují z velké části navrţená opatření, ukázaly 

slabiny společnosti. Mezi největší slabiny ve společnosti patří zastaralé prostory 

výrobních závodů a zastaralé vybavení těchto výroben. Závislost na kurzech 

zahraničních měn můţe být pro firmu, jak pozitivní, tak i negativní. Aktivní sledování a 

předpovídání stavu směnečných kurzů je pro budoucí úspěch firmy nezbytný. Problém 

v komunikaci mezi jednotlivými stupni řízení podniku bych vyřešil menší změnou 

v organizaci společnosti a její struktuře. Nad jednotlivé stupně řízení bych zařadil ještě 

určitý štáb, který by koordinoval jednotlivé manaţery za společnými cíly společnosti. 

Na hromadění výrobků a zboţí na skladě se podepisují především ty výrobky a zboţí 

s niţšími prodeji. Tomuto můţeme zabránit tak, ţe včas sledujeme niţší prodeje u 

určitých výrobků a vyvstávají dvě moţnosti. Buď sníţit či zastavit výrobu těchto 

výrobků nebo zaměřit lokální propagaci na tyto výrobky a zboţí. 

 Nejlákavější příleţitosti pro společnost jsou, především vyuţití stabilního 

postavení na trhu se sanitární keramikou. Opřít se můţe společnost o sílu svých značek. 

Tento fakt jí zaručuje moţnost vstupu na další, zatím neobsazené zahraniční trhy, anebo 

diversifikací výroby na více doplňkového vybavení k sanitární keramice a 
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koupelnovému zboţí, otevírá nové trhy, které jsou dychtivé po různých inovačních 

zlepšeních. 

Hrozbou pro společnost zůstávají dopady finanční a hospodářské krize, 

s kterými ve svých plánech musí počítat a musí se vyvarovat dalšímu poklesu prodejů 

na všech trzích. Zde bych po konzultaci s finančním ředitelem společnosti navrhl 

opatření diverzifikace výrobního portfolia. Především by se to mělo týkat výrobků 

doplňkových. Další hrozbou pros poučnost, kterou se musí v nejbliţší době zabývat, je 

nízká rentabilita, která je také zapříčiněná snahou společnosti o dosaţení, co nejlepších 

hodnot Quick testu. 

Návrhy řešení plynoucí ze SWOT analýzy: 

o Změny kurzů zahraničních měn: 

 Sledování a předvídání pohybů kurzů jednotlivých měn.  

 Moţnost vyuţití zafixování kurzů v předvídaných zhoršujících se 

podmínkách. 

o Zastaralé prostory továren: 

 Prostor pro revitalizaci zařízení a zázemí výrobních podniků. 

 Posílení technologického vybavení. 

 Vyuţití fondů z nerozděleného zisku společnosti. 

o Nedostatečná infrastruktura: 

 Moţnost vyuţití pouze silniční dopravy. Tlak na úpravu komunikací a jejich 

vhodné doplnění. 

 Tvorba dobrých vztahů se zastupitelstvem měst Znojma a Bechyně. 

 Finanční podpora veřejných akcí, pořádaných zmíněnými městy. Jen tak lze 

vytvořit takové vztahy, které mohou společnosti pomoci při vyjednáváních 

s městem, v otázkách, které společnost tíţí. 

o Špatná komunikace mezi vedením dílčích stupňů řízení: 

 Reorganizace organizační struktury v podniku zavedením určitého štábu, 

který bude sjednocovat cíle společnosti s cíly jednotlivých útvarů. 

 Změna organizační struktury z funkční na liniově štábní strukturu.  
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 Dávat si pozor na problém zavedeného štábu a jeho institucionalizace v 

podniku. 

o Hromadění výrobků a zboţí na skladě: 

 Sledování prodejů těch výrobků a sluţeb, které tvoří většinu zásob na 

skladech. V případě nízkých prodejů omezit výrobu těchto produktů. 

 Nebo přichází v úvahu zvýšení propagace, právě těch výrobků s niţším 

prodejem, a tím jeho zvýšení. 

o Niţší odbyt na všech trzích: 

 Diversifikovat výrobu do doplňkového portfolia. Rozšíření nabídky 

doplňkových výrobků.  

 Podpora produktů s niţšími prodeji.  

 Sniţování výroby a tím zachování optimálního pracovního kapitálu. 

 

4.2. SLEPT Analýza 

SLEPT analýza nám odkryla dopodrobna vnější okolí podniku. Okolí podniku 

jsme zkoumali z hlediska sociálních, legislativních, ekonomických, politických a 

technických faktorů. Podnik sídlí v České republice, která patří svoji rozlohou a počtem 

obyvatel k menším státům střední Evropy. Analýza sociálních faktorů ještě ukázala, ţe 

v České republice, jako i v ostatních státech vyspělé Evropy, registrujeme pokračující 

stárnutí obyvatelstva a stálý, leč oslabující, příliv zahraničních emigrantů. 

Společnost Laufen CZ, s.r.o. podléhá právním předpisům ČR, především 

Obchodnímu zákoníku, který udává krok podnikání na území republiky. Zde se naskytla 

příleţitost, která dává moţnost společnosti od 1. 1. 2010 inkasovat finanční podporu ze 

zaměstnávání uchazečů o práci, kteří jsou vedeni na Úřadu práce. Jedná se o částku, 

která můţe být aţ do výše celkového příjmu takového zaměstnance, včetně úhrad 

sociálního a zdravotního pojištění. 

 Z analýzy ekonomických ukazatelů ČR je zřejmé, ţe v těchto dnech se dopady 

finanční krize, jiţ z větší části projevily a můţeme odhadovat, ţe se situace bude 

zlepšovat. Tempo postupného zlepšování však nenabere nikterak radikálních hodnot. 

Pro společnost Laufen CZ, s.r.o. z toho můţe plynout fakt, ţe můţe předpokládat 
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neustálé zvyšování hodnoty české koruny vůči euru. Toto má pro společnost nepříjemný 

dopad na obchodování se zahraničními klienty. Proto se nabízí řešení, které vidím 

v moţnosti včasného zafixování kurzu vůči euru, které by zachovalo alespoň současné 

výdělky. 

 

Návrhy řešení plynoucích ze SLEPT analýzy: 

 Zaměstnávání uchazečů o práci, kteří jsou vedení na Úřadu práce ve Znojmě 

a v Bechyni.  

 Výchova svých vlastních zaměstnanců či zřízení učiliště se zaměřením na 

výchovu budoucích pracovníků společnosti. 

 Zafixování aktuálního kurzu české koruny vůči euru. Zamezení dalšímu 

zhodnocování české koruny, a tím znehodnocování obchodů v zemích 

Eurozóny. 

 Finanční podpora veřejných akcí, pořádaných zmíněnými městy. Jen tak lze 

vytvořit takové vztahy, které mohou společnosti pomoci při vyjednáváních 

s městem, v otázkách, které společnost tíţí. 

 Propagace firmy v regionu.  

 Hledání a vyjednání státních zakázek.  

 Dobré vztahy se zastupiteli. 

 Dostavba nové přípravny glazur, vytvoření nových fasád spojené s jejich 

zateplením, instalace výrobního vizualizačního systému Wiscon a instalace 

nového dopravníku mezi glazovnou a základkou pecních vozů. 

 

4.3. Porterův model pěti konkurenčních sil 

 Analýzu oborového okolí podniku nám zajistil Porterův model pěti 

konkurenčních sil, který nám ukázal, jaká je situace z pohledu potenciální konkurence, 

konkurenční rivality, substitutů, vyjednávací síly dodavatelů a odběratelů. 



  - 94 -   

 

Potenciální konkurence nám ukázala, ţe dostat se do odvětví není vůbec snadná 

záleţitost, je k tomu zapotřebí kapitálová síla, která je pro tak technologicky sloţité a 

vyspělé odvětví přirozená. 

V existujícím konkurenčním boji společnost svádí nelítostné boje především 

s německým gigantem Duravit AG, který patří mezi světovou špičku ve výrobě 

sanitární keramiky. Mezi další konkurenty patří dle porterovi analýzy Ideal Standard, 

Keramag a například výrobce značky KOLO. Společnost Laufen CZ, s.r.o. musí bedlivě 

sledovat všechny své nejhlavnější konkurenty s cílem udrţení nebo dokonce rozšíření 

svého trţního podílu. 

Substitut jsem našel v podobě sanitárních výrobků vyrobených s nerezové oceli, 

která podléhá vysokým technologickým nárokům. Styl nerezových koupelen si získává 

na stále větší oblibě. V rámci čisté teorie se můţeme bavit o substitutu, kterým by 

mohlo být sklo a vyráběné výrobky právě z tohoto druhu materiálu.  

Vztahy s dodavateli společnost nikterak neohroţují, vyuţívá totiţ osvědčené 

dodavatele, kteří podléhají například mateřské společnosti ve Švýcarsku nebo jsou 

kompletně v majetku této mateřské společnosti. Smlouvy s těmito dodavatelskými 

subjekty umoţňují společnosti mít závazky po lhůtě splatnosti do určitých výší. 

Odběratelům, musí firma dávat podstatně vyšší pozornost, protoţe na odbytu se 

podepisuje neúprosný konkurenční boj mezi výrobci sanitární keramiky. Zde se nabízejí 

návrhy obecného typu, tedy poskytovat určité rabaty z cen, například při odběru větších 

mnoţství. Dobré vztahy se zákazníky musí společnost udrţovat i díky stylu jednání 

s nimi a dodrţováním předprodejních a poprodejních sluţeb pro ně. 

 

Návrhy opatření plynoucí z porterova modelu pěti konkurenčních sil: 

 Neustálé sledování konkurence, vyuţití různých manaţerských 

konkurenčních metod, jako například Benchmarkingu. 

 Kvalitní předprodejní a poprodejní sluţby zákazníkům. 
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 Neustálé zkvalitňování komunikace se zákazníky i s dodavateli. Dobré 

vztahy dělají dobrý business.  

 Poskytování rabatů svým stálým odběratelům, například mnoţstevní či 

věrnostní. 

 

4.4. Fundamentální analýza 

Fundamentální analýza nám ukázala, jak společnost hospodařila během 

posledních dvou let, tedy let 2008 a 2009. Analyzoval jsem za tyto roky výkaz o zisku a 

ztrátě a rozvahu. Z analýz vyplynulo, ţe společnost patří mezi větší instituce v rámci 

ČR. Jedná se o kapitálově těţkou společnost. V roce 2009 sníţila společnost Laufen CZ, 

s.r.o. výrobu a to mělo vliv na sníţení zásob hotových výrobků. Impulzem pro tento fakt 

bylo sníţení trţeb, které v roce 2009 výrazně spadly. Důvodem tomu, byl jednoznačně 

dopad finanční krize. Dalším důvodem bylo, ţe na skladech se hromadilo zboţí 

s niţšími prodeji, které společnost měla problém prodat. Zde se nabízí prostor pro 

pokračování sniţovaní výrobky těch výrobků, které mají niţší prodeje.  

Společnost nevyuţívá ţádných bankovních úvěrů ani jiných finančních 

výpomocí, zde se tedy otevírá prostor pro moţnost vyuţití určité formy financování 

nových inovací. Například pro financování revitalizace prostor výrobních podniků či 

podnikového zařízení. 

Výsledek hospodaření poklesl o alarmujících téměř 105 milionů Kč na 26 

milionů Kč. Tato hodnota, jak se podle posledního vývoje zdá, je prozatímním 

historickým dnem, kterého společnost během svého působení dosáhla. Do budoucna se 

tedy otevírá moţnost dále zvyšovat svůj hospodářský výsledek a tím i neustálé 

zvyšování své podnikatelské úrovně. 

Návrhy opatření plynoucí z fundamentální analýzy: 

 Sniţování výroby u výrobků s niţšími prodeji, které pak zahlcují podnikové 

sklady. 
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 V případě menších prodejů u některých druhů výrobků či zboţí, zvýšit 

podporu prodeje. 

 Moţnost vyuţití úvěrové výpomoci, například na revitalizaci výrobních 

podniků nebo nákup nových kvalitnějších technologií. 

 Společnost je překapitalizovaná. Společnost můţe vyuţívat více Cizích 

zdrojů. 

 

4.5. Quick test 

Quick test je jednorozměrný a rychlý známkovací test, který znázorňuje 

jednotlivé sektory v hodnocení firmy. Těmito sektory jsou kapitálová síla, zadluţení, 

výnos a finanční výkonnost. Hodnocení podle quick testu jsem provedl z výročních 

zpráv za roky 2008 a 2009, zde jsem čerpal poměrové ukazatele. Dle jednotlivých výší 

těchto ukazatelů jsem následně přidělil hodnotící známky. Z těchto známek pak 

celkovou, která hodnotí firmu jako celek. 

Z této analýzy vyplývá, ţe společnost se snaţila v posledním roce hodně 

stabilizovat vnitřní situaci ve firmě, co se týče finanční stability, hodnocení výnosové 

situace a celkové situace podniku. Naopak u rentability celkového kapitálu se situace 

zhoršila, v roce 2009 můţu konstatovat, ţe její stav je špatný. 

Proto z analýzy Quick testu vyplynulo, ţe by společnost měla věnovat pozornost 

vůči výnosové situaci v podniku a speciálně její části Rentabilita. Jedná se o podíl 

výsledku hospodaření před zdaněním a celkového bilančního součtu. Především míra 

hospodářského výsledku v roce 2009, klesla na historicky nejniţší úroveň v historii 

společnosti. 
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5. Závěr 

 

Cílem diplomové práce bylo na základě teoretických poznatků analyzovat 

vybranou společnost z jejího vnějšího a vnitřního prostředí. Z těchto analýz vyplynuly 

určité nedostatky nebo příleţitosti k rozvoji společnosti. Nejdůleţitějším cílem 

diplomové práce tedy bylo navrhnout z těchto nedostatků patřičná opatření. K tomu mě 

dopomohly analytické metody, které jsem na základě teoretických zjištění aplikoval na 

aktuální situaci ve firmě Laufen CZ, s.r.o. a na odvětví sanitární keramiky, ve kterém se 

vybraná společnost pohybuje. K dispozici jsem měl výroční zprávy společnosti, které 

obsahovaly mimo jiné i finanční výkazy a přílohy k nim. Tyto finanční výkazy 

(rozvaha, výkaz o zisku a ztrátě) jsem analyzoval za roky 2008 a rok 2009. 

Z analýzy společnosti vyplynulo, ţe se jedná o kapitálově silnou společnost, 

která má ve výrobě sanitární keramiky a dalších koupelnových doplňků dlouholetou 

tradici. Síla společnosti tkví v tom, ţe se můţe opřít o silné a kvalitní know-how a 

silnou oporu v mateřské společnosti sídlící ve Švýcarsku, tedy Laufen AG. Výzkum a 

vývoj, který je v tak náročném technologickém odvětví nezbytný, se provádí centrálně 

právě ve švýcarské pobočce. V České republice zaměstnává, ve svých závodech 

v Bechyni a Znojmě, společnost více jak 600 zaměstnanců.  

Z analýzy oborového odvětví vyplynulo, ţe finanční a hospodářská krize 

společnost neminula. Jako v kaţdém odvětví, tak i v odvětví sanitární keramiky došlo 

ke sníţení prodejů. Tento fakt vedl i ve společnosti Laufen CZ, s.r.o. ke sniţování 

výroby, coţ samozřejmě doprovázelo propouštění zaměstnanců. Na historické dno si 

společnost sáhla na konci roku 2009, kdyţ poklesl celkový hospodářský výsledek o více 

jak 100 mil. Kč. Ovšem společnost si i přes tento fakt zachovala stabilitu. Došlo 

k menší restrukturalizaci zaměstnanců. V současné době se dle interních informací 

situace zlepšuje, a tak všichni ve společnosti doufají, ţe rok 2009 byl pomyslným dnem. 

V dalších letech se dá očekávat zvyšování prodejů a zlepšování situace. 

Z provedených analýz, kterými jsou SWOT, SLEPT, Fundamentální analýza, 

Porterova metoda pěti konkurenčních sil a Quick test, vyplynuly určité problémy či 
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příleţitosti různých rázů, která si vyţadují pozornost managementu společnosti. 

Z těchto problémů a příleţitostí jsem navrhnul určité návrhy opatření. Společnost nemá 

existenční problémy, a tak i návrhy opatření jsou spíše obecného charakteru. Mezi tyto 

opatření patří například reorganizace organizační struktury v podniku přidáním štábu. 

Moţnost zafixování kurzů v případě neadekvátního růstu české koruny vůči euru a 

dalším měnám. Vychovávání si svých zaměstnanců spoluprací s učilišti v místech 

výrobních podniků. Velice důleţitá by měla být i snaha o získání veřejných zakázek, 

které společnosti zajistí dobré vztahy se zastupitelstvy měst. 

Cíle diplomové práce můţeme povaţovat za splněné a navrţená opatření by se 

mohla v rámci moţností stát určitou předlohou, kterou by mohla společnost vyuţít při 

dalším boji s dopady s finanční a hospodářskou krizí. 
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LAUFEN CZ, s.r.o. - Rozvaha 2008 a 2009 

Rozvaha - aktiva (nekonsolidovaná)

k 31. prosinci

Označ.
A K T I V A

řád. Běžné účetní období Min.účetní období

   Brutto Korekce Netto Netto

a b c 1 2 3 4

AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63) 001 3 522 561 -1 769 119 1 753 442 1 866 319

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002         

B. Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23) 003 2 801 610 -1 741 408 1 060 202 1 164 737

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek  (ř.05 až 12) 004  189 147 - 138 243  50 904  52 267

B.I.1. Zřizovací výdaje 005   

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006   

3. Software 007  52 282 - 46 837  5 445  3 852

4. Ocenitelná práva 008  128 434 - 91 406  37 028  43 987

5. Goodwill 009   

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010  2 770  2 770  1 724

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011  5 661  5 661  2 704

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012   

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek  (ř.14 až 22) 013 2 608 843 -1 603 165 1 005 678 1 108 916

B.II.1. Pozemky 014  31 325  31 325  31 320

2. Stavby 015  930 253 - 409 865  520 388  530 209

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 1 629 768 -1 193 300  436 468  484 252

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017   

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 018   

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019   157   157   226

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020  17 340  17 340  62 671

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021     238

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022   

B.III. Dlouhodobý finanční majetek  (ř.24 až 30)      023  3 620    3 620  3 554

B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024   158   158   158

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025   

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026   

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027   

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028  3 462  3 462  3 396

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029   

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030    
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LAUFEN CZ, s.r.o. - Rozvaha 2008 a 2009 

Označ. A K T I V A řád. Běžné účetní období Min.účetní období

   Brutto Korekce Netto Netto

a b c   1   2   3   4

C. Oběžná aktiva  (ř.32+39+48+58) 031  720 105 - 27 711  692 394  701 337

C.I. Zásoby  (ř.33 až 38) 032  330 850 - 12 400  318 450  396 816

C.I.1. Materiál 033  71 546 - 6 000  65 546  86 747

2. Nedokončená výroba a polotovary 034  38 847  38 847  40 716

3. Výrobky 035  108 620 - 5 000  103 620  172 352

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036   

5. Zboží 037  111 837 - 1 400  110 437  97 001

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038       

C.II. Dlouhodobé pohledávky  (ř.40 až 47) 039  5 115 -  958  4 157  3 457

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 040   

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041   

3. Pohledávky - podstatný vliv 042   

4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení
043   

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044  2 934  2 934  1 833

6. Dohadné účty aktivní 045   

7. Jiné pohledávky 046  2 181 -  958  1 223  1 624

8. Odložená daňová pohledávka 047   

C.III. Krátkodobé pohledávky  (ř.49 až 57) 048  338 529 - 14 353  324 176  260 859

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049  193 559 - 14 353  179 206  218 622

2.
Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050         

3. Pohledávky - podstatný vliv 051  100 000    100 000

4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení
052       

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053         

6. Stát - daňové pohledávky 054  35 972  35 972  35 980

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055   637   637  2 127

8. Dohadné účty aktivní 056  7 743  7 743  3 644

9. Jiné pohledávky 057   618   618   486

C.IV. Krátkodobý finanční majetek  (ř.59 až 62) 058  45 611    45 611  40 205

C.IV.1. Peníze 059   379   379   401

2. Účty v bankách 060  45 232  45 232  39 804

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061   

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062   

D.I. Časové rozlišení  (ř.64+65+66) 063   846     846   245

D.I.1. Náklady příštích období 064   773   773   245

2. Komplexní náklady příštích období 065       

3. Příjmy příštích období 066   73     73  
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Označ. P A S I V A řád. Běžné období Minulé období

  a    b  c  5  6

PASIVA CELKEM  (ř.68+85+118) 067 1 753 442 1 866 319

A. Vlastní kapitál  (ř.69+73+78+81+84)          068 1 441 131 1 414 771

A.I. Základní kapitál  (ř.70+71+72) 069  1 000  1 000

A.I.1. Základní kapitál              070  1 000  1 000

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071   

3. Změny základního kapitálu 072   

A.II. Kapitálové fondy  (ř.74 až 77) 073  454 621  454 621

A.II.1. Emisní ážio 074   

2. Ostatní kapitálové fondy 075  454 621  454 621

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076   

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077   

A.III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku  

(ř.79+80)
078   803   803

A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 079   803   803

2. Statutární a ostatní fondy 080   

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let  (ř.82+83) 081  958 347  827 128

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 082  958 347  827 128

2. Neuhrazená ztráta minulých let 083   

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-

)
084  26 360  131 219

B. Cizí zdroje  (ř.86+91+102+114) 085  312 311  451 548

B.I. Rezervy  (ř.87 až 90) 086   780  1 525

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087   

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088   

3. Rezerva na daň z příjmů 089     

4. Ostatní rezervy 090   780  1 525

B.II. Dlouhodobé závazky  (ř.92 až 101) 091  41 147  33 687

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 092   

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093   

3. Závazky - podstatný vliv 094   

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení
095   

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096   

6. Vydané dluhopisy 097   

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098   

8. Dohadné účty pasivní 099   

9. Jiné závazky 100   

10. Odložený daňový závazek 101  41 147  33 687

LAUFEN CZ, s.r.o.
Rozvaha - Pasiva (nekonsolidovaná)

k 31. prosinci

Označ. P A S I V A řád. Běžné období Minulé období

  a b  c   5   6

B.III. Krátkodobé závazky  (ř.103 až 113) 102  270 384  416 336

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 103  177 471  317 262

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104   

3. Závazky - podstatný vliv 105   

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení
106   

5. Závazky k zaměstnancům 107  2 541  2 828

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění
108  6 452  8 186

7. Stát - daňové závazky a dotace 109  2 351  4 746

8. Krátkodobé přijaté zálohy 110   650   701

9. Vydané dluhopisy 111   

10. Dohadné účty pasivní 112  80 919  82 613

11. Jiné závazky 113     

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci  (ř.115+116+117) 114     

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115   

2. Krátkodobé bankovní úvěry 116     

3. Krátkodobé finanční výpomoci 117   

C.I. Časové rozlišení  (ř.119+120) 118     

C.I.1. Výdaje příštích období 119   

2. Výnosy příštích období 120      
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LAUFEN CZ, s.r.o. - Výkaz zisku a ztráty 2008 a 2009 

Označ. TEXT číslo Skutečnost v účet. obd.

řádku běžném minulém

a b c  1  2

I. Tržby za prodej zboží 01  721 088  880 463

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02  390 056  464 819

+ Obchodní marže   (ř.01-02) 03  331 032  415 644

II. Výkony  (ř.05+06+07) 04  854 423 1 205 141

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05  918 676 1 213 843

II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 - 70 266 - 13 305

II.3. Aktivace 07  6 013  4 603

B. Výkonová spotřeba  (ř.09+10) 08  738 521 1 023 333

B.1. Spotřeba materiálu a energie 09  379 162  560 071

B.2. Služby 10  359 359  463 262

+ Přidaná hodnota  (ř.03+04-08) 11  446 934  597 452

C. Osobní náklady  (ř.13 až 16) 12  310 140  341 719

C.1. Mzdové náklady 13  232 305  248 740

C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14   

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15  69 813  83 704

C.4. Sociální náklady 16  8 022  9 275

D. Daně a poplatky 17  1 703  1 301

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18  136 918  150 047

III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  

(ř.20+21)
19  17 416  24 830

III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20  3 747  13 316

III.2 Tržby z prodeje materiálu 21  13 669  11 514

F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu  (ř.23+24)
22  9 493  15 740

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23  2 795  12 865

F.2. Prodaný materiál 24  6 698  2 875

G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 

oblasti a komplexních nákladů příštích období
25 - 3 051 - 16 798

IV. Ostatní provozní výnosy 26  62 637  71 312

H. Ostatní provozní náklady 27  23 748  25 508

V. Převod provozních výnosů 28   

I. Převod provozních nákladů 29     

* Provozní výsledek hospodaření 30  48 036  176 077

(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)  
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LAUFEN CZ, s.r.o.
Výkaz zisku a ztráty - druhové členění (nekonsolidovaný)

k 31. prosinci

Označ. TEXT číslo Skutečnost v účet. obd.

řádku běžném minulém

a b c  1  2

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31    2 500

J. Prodané cenné papíry a podíly 32    1 409

VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku   

(ř.34+35+36)
33     

VII.1.
Výnosy z podílů  v ovládaných a řízených osobách a v 

účetních jednotkách pod podstatným vlivem
34

VII.2.
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a 

podílů
35

VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37

K. Náklady z finančního majetku 38

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40

M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 

oblasti
41

X. Výnosové úroky 42   404   958

N. Nákladové úroky 43  1 346  3 586

XI. Ostatní finanční výnosy 44  11 866  65 717

O. Ostatní finanční náklady 45  24 648  65 811

XII. Převod finančních výnosů 46

P. Převod finančních nákladů 47   

* Finanční výsledek hospodaření 48 - 13 724 - 1 631

(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47)

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost   (ř.50+51) 49  7 952  43 227

Q.1. -splatná 50   492  33 324

Q.2. -odložená 51  7 460  9 903

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52  26 360  131 219

(ř.30+48-49)

XIII. Mimořádné výnosy 53     

R. Mimořádné náklady 54     

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř.56+57) 55     

S.1. -splatná 56     

S.2. -odložená 57     

* Mimořádný výsledek hospodaření  (ř.53-54-55) 58     

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59     

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60  26 360  131 219

(ř.52+58-59)

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 61  34 312  174 446

(ř.30+48+53-54)  


