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ABSTRAKT 

Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou marketingového mixu spoločnosti 

Ing. Jozef Nedělník s.r.o. Na základe poznatkov o aktuálnom stave firmy je vytvorený 

nový návrh marketingového mixu, pričom sú nájdené nové príležitosti a oblasti prosperity 

firmy, vďaka čomu bude firma schopná viac prosperovať. 

 

 

 
Kľúčové slová 

 Marketingový mix, marketing, SLEPT analýza, Porterov model, SWOT analýza, 

renovácie, 5P, produkt, cena, miesto, propagácia, ľudia. 

 

 

ABSTRACT 

 This diploma thesis deals with the marketing mix of Ing. Jozef Nedělník s.r.o. 

Based on the knowledge of the current state of the company is created a new design of the 

marketing mix with new opportunities and being found prosperity of the company which 

will make the company more prosperous. 

 

Key words 

 Marketing mix, marketing, SLEPT analysis, Porter model, SWOT analysis, 

renovation, 5P, product, price, place, promotion, people. 
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ÚVOD 

 

Rodinná firma Ing. Jozef Nedělník s.r.o vznikla v roku 1994 obnovením stavebnej 

firmy Ing. Nedělníka, ktorá pôsobila na Prostějovsku od 19. storočia a významne 

sa zapísala svojou činnosťou do histórie architektúry mesta Prostějov. 

  

V súčasnosti má podnik sídlo v Brne v Řečkoviciach, kde zároveň sídli vedenie 

spoločnosti. Jej náplňou sú rekonštrukcie bytov, domov a bytových jadier v Brne 

a blízkom okolí. Hlavou firmy sú manželia Nedělníkovi, ktorí sa priamo podieľajú 

na chode firmy. Pán Nedělník, ktorý riadi renovácie, technickú časť projektu a jeho žena, 

ktorá sa venuje návrhom a vizuálnej stránke. 

 

Každý človek má vlastné predstavy o bývaní, preto menovaná firma pristupuje 

k zákazníkom individuálne. Ich cieľom je zrealizovať všetky práce v najvyššej kvalite 

a k spokojnosti zákazníka. Počas 20 rokov obnovenia existencie firma získala mnoho 

skúseností a výrazne zvýšila kvalitu svojej práce. 

 

Jednou z oblastí, ktorou sa zaoberá každá firma, je nárast počtu nových klientov, 

ktorí môžu používať jej výrobky a služby. Táto metóda, bohužiaľ, zaberá veľa času 

pri ceste k dosiahnutiu rastu spoločnosti. Dobrým predpokladom rastúcej úrovne 

uspokojenia potrieb sú inovácie, v poslednej dobe dochádza k skracovaniu inovačného 

cyklu, čím sa vývoj a výskum stávajú zásadným pre budúci rozvoj firmy.  

 

Cieľom našej diplomovej práce je vytvorenie marketingového mixu  aplikovaním 

rôznych typov marketingových analýz, na základe ktorých je možné detailne určiť 

špecifiká  pre už spomínanú spoločnosť v danom konkurenčnom prostredí. V rámci analýz 

sa  zameriame na tieto druhy: SWOT, STEPT, Porterov model 5 síl... Výberom 

a následným aplikovaním týchto analýz budeme schopní objektívne zhodnotiť, v akom 

veľkom rozsahu sa spoločnosť uberá smerom prosperity a akú veľkú časť záujmu by mala 

venovať zlepšeniam. Kvalitatívne a kvantitatívne rozlíšime faktory zvýhodnenia, 

ale aj nedostatky v porovnaní s konkurenčnými spoločnosťami.  
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V teoretickej časti diplomovej práce charakterizujeme základné pojmy, akými 

sú marketing, marketingový mix, cena, reklama, produkt, miesto, dodávatelia, odberatelia, 

distribučné kanály. Veľkú časť budeme venovať charakteristike marketingových analýz 

(SWOT, STEP, Porterov model 5 síl...), na ktoré bude nadväzovať náš výskum 

v analytickej časti. 

 

V praktickej časti rozanalyzujeme súčasnú situáciu spoločnosti prostredníctvom 

marketingových analýz, zadefinujeme problém vychádzajúci z výsledného rozboru, 

ktorý následne využijeme na vytvorenie návrhu marketingového mixu využiteľného 

pre spoločnosť na zlepšenie jej pozície na trhu v porovnaní s konkurenciou.  

 

Na základe vytvoreného modelu marketingového mixu vychádzajúceho z analýz 

budeme implementovať a aplikovať vlastné návrhy riešení. Tieto návrhy budú poukazovať 

na rozsah prínosov, ktoré sú finálnym výsledkom práce a zároveň predikciou 

pre spoločnosť. Preskúmaním súhrnu prínosov by mohla spoločnosť následne zvážiť 

realizáciu nami navrhovaného marketingového mixu. Tieto návrhy budú vychádzať 

z technických a technologických poznatkov teoretickej časti práce a budú posudzovať 

efektívnosť súčasných postupov a práce firmy Jozef Nedělník s.r.o. 
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1   CIELE PRÁCE, PREHĽAD O SÚČASNOM STAVE 

 

Cieľom diplomovej práce je na základe vykonaných analýz súčasného stavu navrhnúť 

zmeny marketingového mixu firmy tak, aby sa zvýšil celkový dopyt. Súčasný stav trhu 

je charakteristický prevažujúcou ponukou nad dopytom, agresívnym spracúvaním trhu 

výrobcami a obchodníkmi, bojom o zákazníka, prehlbujúcou sa mierou jeho 

internacionalizácie, skracovaním životného cyklu výrobkov, silnou konkurenciou 

a rýchlymi zmenami vôbec. Táto zložitá situácia spôsobuje, že nielen začínajúci 

výrobcovia, ale aj zahraniční investori majú častokrát problém zorientovať sa na danom 

trhu. Častokrát neodhadnú situáciu a krátko po začiatku svojej činnosti zaznamenávajú 

bankrot. Do vyššie uvedených javov je potrebné vniesť určitý́ systém, na základe ktorého 

by sa mohli potenciálni uchádzači o úspech na trhu riadiť. Týmto systémom sa snaží 

byť marketing. 

 

Aktivity, ktoré sa bezprostredne tykajú marketingu, sú známe pomerne dlho. 

Aj keď sa niektoré vyvíjali paralelne s vývojom trhu, do pojmu marketing boli združené 

len na prelome 19. a 20. storočia. Po prvýkrát sa s pojmom marketing stretli ekonómovia 

v Spojených štátoch amerických, a to v čase konjunktúry kapitalistickej výroby, 

kedy ponuka mnohonásobne prevyšovala dopyt a keď úspech dosahovali tie podniky, 

ktoré sa dokázali rýchlo prispôsobiť zmenám a požiadavkám trhu. Na začiatku svojho 

vývoja sa pod pojem marketing združovali len otázky ceny, nenáročnej distribúcie a tiež 

jednoduchej propagácie. Začiatkom 20. storočia môžeme vidieť, že niektorí americkí 

podnikatelia kládli veľmi veľký dôraz na propagáciu, aj keď sa jednalo o propagáciu 

zúženú, jednoduchú. 

 

Pojem „marketing“ má v ekonomickej teórii veľa definícií. Napríklad americký 

marketingový odborník Philip Kotler definoval marketing ako: „spoločenský a riadiaci 

proces, ktorým jednotlivci a skupiny získavajú to, čo potrebujú a požadujú, 

prostredníctvom tvorby, ponuky a zmeny hodnotných výrobkov s ostatnými“. 

 

Realizácia marketingovej stratégie sa v marketingu opiera o 5 základných nástrojov, 

ktoré tvoria marketingový mix: 
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•   Produkt 

•   Cena 

•   Distribúcia 

•   Komunikácia 

•   Ľudia 

 

Marketingový mix predstavuje súbor nástrojov, ktoré umožňujú poskytovateľovi 

služby pôsobenie na trhu a uskutočnenie cieľa. Pri výbere marketingového mixu 

je potrebné prihliadať na špecifiká služieb, ktoré ovplyvňujú výsledok celej realizácie 

marketingovej stratégie. 

 

Trh je v dnešnej dobe presýtený firmami podobného, prípadne rovnakého 

zamerania, preto treba bojovať o popredné miesto na rebríčku, ako aj dobré referencie 

od zákazníkov.   

 

Väčšina ľudí požaduje od firmy rekonštrukciu kúpeľne a bytového jadra, pritom 

firma nie ja zameraná len na túto oblasť.  

 

Ľudia majú strach požiadať o renováciu iných miestností, pretože majú pocit, 

že to zvládnu sami, bez pomoci. Ale mali by si uvedomiť, že kvalifikovaná firma 

im pomôže zariadiť si svoje bývanie oveľa lepšie podľa ich predstáv, tak, aby bol priestor 

funkčný a ergonomicky rozložený pre ich pohodlie. Pretože  byt by mal slúžiť im, a nie oni 

bytu. 

 

  Tak isto problém nastáva v tom, že väčšina občanov Českej republiky požaduje 

veľa muziky za málo peňazí, čo je spôsobené z veľkej miery momentálnou finančnou 

situáciou. Celkovo v Čechách a na Slovensku nie sú ľudia zvyknutí používať niektoré 

služby. 

 „Nedostatkovým prvkom sú zákazníci, nie produkty. Problémom nie je ponuka, 

ale dopyt.”[1] 
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   Základné údaje o spoločnosti 

 

„Rodinná firma Ing. Jozef Nedělník s.r.o. vznikla v roku 1994 obnovením stavebnej 

firmy Ing. Nedělníka, ktorá pôsobila na Prostějovsku od 19. storočia a významne 

sa zapísala svojou činnosťou do histórie architektúry mesta Prostějov [2] .“ 

 

V súčasnosti má podnik sídlo v Brne v Řečkovicích, kde zároveň sídli vedenie 

spoločnosti. Jej náplňou sú rekonštrukcie bytov, domov a bytových jadier v Brne 

a blízkom okolí. Hlavou firmy sú manželia Nedělníkovi, ktorí sa priamo podieľajú 

na chode firmy. Pán Nedělník, ktorý riadi renovácie, technickú časť projektu a jeho žena, 

ktorá sa venuje návrhom a vizuálnej stránke. 

 

„Každý človek má vlastné predstavy o bývaní, preto menovaná firma pristupuje 

k zákazníkom individuálne. Ich cieľom je zrealizovať všetky práce v najvyššej kvalite 

a k spokojnosti zákazníka. Počas 20 rokov existencie firmy získali mnoho skúseností 

a zvýšili kvalitu svojej práce[2] .“ 

 

Firma vlastní prehľadné internetové stránky, ktoré obsahujú referencie s fotografiami 

projektov. Tak isto všetky potrebné kontaktné údaje o spoločnosti. Recenzie sa nachádzajú 

aj na stránke https://www.nejremeslnici.cz/remeslnik/822-ing-josef-nedelnik-s-r-o-

brno[2] .“ 
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Obr1. Ukážka internetovej stránky spoločnosti[2] 
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2   TEORETICKÁ ČASŤ 

 

   Marketing, marketingový mix 

 

  Marketing 

 

Marketing v preklade znamená aktivitu zameranú na trh. Ide pritom o aktivitu 

systematickú, nepretržitú a tvorivú, ktorá na splnenie svojich cieľov používa marketingové 

nástroje. Moderný marketing vyžaduje viac, než len vyvinúť dobrý výrobok, 

dať mu príťažlivú cenu a sprístupniť ho potenciálnym zákazníkom. Firma musí tiež 

komunikovať so svojimi súčasnými a potenciálnymi zákazníkmi. Každá firma je preto 

nevyhnutne postavená do pozície komunikátora a propagátora. Spôsob, akým firma 

komunikuje, by nemal byť ponechaný náhode. Aby firmy komunikovali efektívne, 

najímajú si reklamné agentúry (tieto im vytvárajú účinné reklamy), špecialistov na podporu 

predaja (títo pripravujú programy pre stimulovanie predaja) a firmy zaoberajúce sa Public 

Relations, ktoré pracujú na celkovom imidži firmy (školia predajcov, aby boli 

k zákazníkom milí a zároveň mali dobré znalosti). Pre väčšinu firiem nie je otázkou, 

či komunikovať, ale skôr čo hovoriť, komu a ako často [1]. 

 

Moderná firma by mala riadiť komplexnú marketingovú komunikáciu, mala 

by komunikovať so sprostredkovateľmi, spotrebiteľmi a verejnosťou. Problémom však 

ostáva, aký spôsob komunikácie zvoliť. Pomocou by mohol byť marketingový 

komunikačný mix, ktorý sa skladá zo štyroch hlavných nástrojov: 

 

•   propagácia - akákoľvek platená forma neosobnej prezentácie a podpory 

myšlienok, tovaru a služieb určitým sponzorom 

•   podpora predaja - krátkodobé stimuly pre povzbudenie nákupu alebo predaja 

výrobku či služby 

•   public relation - množstvo programov, vytvorených pre zlepšenie, udržanie 

alebo ochranu imidžu firmy a výrobku 
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•   osobný predaj - ústna prezentácia pri konverzácii s jedným alebo viacerými 

potenciálnymi zákazníkmi za účelom realizácie predaja[1]. 

 

Nasledujúca schéma ukazuje možný́ spôsob komunikácie v marketingu: 

 

Obr2.Štruktúra stratégie marketingového mixu, prepracované z [1]. 

Majiteľ firmy má samozrejme vlastné sny a ciele, ktoré chce dosiahnuť. Ku týmto 

cieľom krok po kroku dospejeme pomocou správneho marketingového mixu, stratégie 

firmy, plánovanie a mnoho ďalších marketingových nástrojov. Firma by mala riešiť 

základných 5 marketingových problémov, a to :  

1.identifikácia ideálneho zákazníka 

2.oslovenie správnych ľudí 

3.vytváranie ďalších a ďalších marketingových príležitostí 

4.udržovanie kontaktu s potencionálnym, predpokladaným a súčasným zákazníkom 

5.marketingový plán, ktorý funguje [3]. 

 

Jeden zo znakov štýlu riadenia  marketingovo úspešnej firmy je rozhodovanie 

v predstihu. Dĺžka predstihu je určená dĺžkou prípravy [4]. 
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  Marketingový mix 

 

Marketingový mix predstavuje súbor nástrojov, ktoré umožňujú poskytovateľovi 

služby pôsobenie na trhu a uskutočnenie cieľa. Pri výbere marketingového mixu 

je potrebné prihliadať na špecifiká služieb, ktoré ovplyvňujú výsledok celej realizácie 

marketingovej stratégie [5]. 

 

Poňatie marketingového mixu sa môže líšiť podľa jednotlivých autorov. Podľa 

P. Kotlera, jedného z najznámejších autorov dnešnej doby a autora knihy Marketing 

management, v ktorej koncepciu marketingového mixu prevzal od svojho kolegu 

McCartyho a popisuje ho ako súbor marketingových nástrojov, ktoré firma využíva na to, 

aby dosiahla marketingové ciele na cieľovom trhu [5]. 

 

Označenie 4P sa používa pre jednoduchosť a stručnosť. V skutočnosti môže byť 

marketingových aktivít, ktoré sú iniciované podnikom s cieľom formovanie ponuky, oveľa 

viac. Navyše každá z premenných 4P sama o sebe je súborom aktivít, na ktorých 

podnikatelia pracujú [5]. 

 

Na zvýraznenie úlohy ďalších vybraných nástrojov pre dosahovanie 

podnikateľských cieľov v špecifických odboroch podnikania bývajú zmieňované modely 

rozšírené o ďalšie P: ako 5. P bývajú často spomínaní ľudia (People) [5]. 
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Obr.3 Zložky marketingového mixu5P, prepracované z [1]. 

 
Firma môže krátkodobo meniť svoje ceny, množstvo pracovníkov. No vyvíjať nové 

výrobky a meniť distribučné cesty však môže len v dlhodobej perspektíve. Preto sa firma 

väčšinou prikláňa k menšiemu množstvu krátkodobých zmien marketingového mixu, 

ako by mohol naznačovať počet premien v marketingovej zmesi, o ktorých je možné 

rozhodovať[1]. 

Marketing vychádza z ľudských potrieb a prianí. Všetci ľudia majú spoločné 

základné potreby, aby prežili, tými sú potrava, voda, vzduch, oblečenie a príbytok. Určite 

želania sú veľmi premenlivé, pre každého je prioritné niečo iné. Preto je veľmi dôležité 

rozlišovať práve medzi potrebami, želaniami a tiež dopytom. Ľudská potreba je stav 

pociťovaného nedostatku. Prianie je túžba po špecifickom uspokojenie potreby. Dopyt 

je prianie mať určitý produkt, ktorý nám poskytuje službu, a ochota ho kúpiť [1]. 

Práve na uspokojenie ľudských potrieb a prianí slúži správna kombinácia 

marketingového mixu, tá umožňuje namiešať svoj vlastný marketingový mix šitý na mieru. 

Je dôležité orientovať sa podľa špeciálnych požiadaviek zákazníkov a vlastných 
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ponúkaných služieb a výrobkov, aby bolo uspokojenie klientov plne dosiahnuté. Tými 

správnymi krokmi je zber informácií o cieľovej skupine a o tom, ako zákazníci vnímajú 

našu ponuku, odhad dopytu, orientácia podľa cien konkurentov, stanovenie ponuky 

pre cieľový trh a správna distribúcie. Znamená to pôsobenie na správnu cieľovú skupinu 

zákazníkov  tými správnymi prostriedkami a v správny čas. Pre cieľový segment sa bude 

spracovávať ponukový mix produktov, služieb a cien a propagačné mix predajné 

propagácie, reklamy, predajného personálu, public relations, priameho predaja [6]. 
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   Analýza vonkajšieho okolia podniku 

 

Do vonkajšieho teda externého prostredia marketingu zahrňujeme také faktory, 

ktoré pôsobia na firmu, toto pôsobenie nemôžeme veľmi ovplyvniť a kontrolovať. 

Sú to faktory demografické, ekonomické, politicko-právne, prírodné a technologické. 

Môžeme teda analyzovať okolitý trh a konkurenciu. Tým môžeme rozumieť kontinuálne 

sledovanie vývoja trhu, oboru, produktu a služieb či priamo definovaných subjektov. 

K analýze konkurencie sa využíva Porterov model konkurenčného prostredia, určuje 

rivalitu a konkurenčné tlaky na trhu. Ku analýze trhu využijeme SLEPT prípadne SLEPTE 

analýzu[1]. 

 

 
Obr.4 Okolie podniku, prepracované z [7]  
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   SLEPT analýza 

 

Táto analýza spočíva v hodnotení faktorov ovplyvňujúcich vývoj makro prostredia 

podniku v minulosti (sociálne, legislatívne, ekonomické, politické, technologické 

a ekologické hľadiská, ktoré pôsobia na spoločnosť priamo alebo nepriamo), ďalej 

monitoruje a prehodnocuje spôsoby zmien týchto faktorov v čase. Pre daný podnik by mali 

byť získané informácie podkladom pre predpoveď budúcich vplyvov vonkajšieho 

prostredia[8]. 

 

 

Obr.5 Schéma SLEPT analýza, prepracované z [8] 
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2.2.1.1  Sociálne faktory 

 

Medzi sociálne faktory sa radia faktory demografické a faktory kultúrne. Demografia 

je veda, ktorá sa zaoberá štúdiom ľudskej populácie. Skúma jej veľkosť, hustotu osídlenia, 

rozmiestnenie obyvateľstva, vek, pohlavie, rasy, zamestnanie a radu ďalších štatistických 

údajov. Tak isto sem môžeme radiť životný štýl, zdravie, vzdelanie a pod. [1]. 

 

2.2.1.2  Legislatívne faktory  

 

Legislatívne faktory sa vzťahujú  k právnemu prostrediu, v ktorom firma vystupuje. 

A legislatíva tak isto výrazne ovplyvňuje fungovanie ekonomiky[9]. Legislatívne faktory 

majú chrániť záujmy spoločnosti pred bezuzdným podnikateľským chovaním, 

pred nepoctivou konkurenciou a obchodnými praktikami [1]. 

 
 

2.2.1.3  Ekonomické faktory 

 

Ekonomické prostredie zahrňuje faktory, ktoré ovplyvňujú kúpnu silu a štruktúru 

výdajov spotrebiteľov. Pre spoločnosť sú taktiež veľmi dôležité informácie o skutočných 

príjmoch obyvateľstva, nezamestnanosti, inflácii a pod. [10]. 

 

Nezamestnanosť- Mierny nárast nezamestnanosti v závere roka bol ťahaný 

sezónnymi faktormi a nie je prekvapivý. Priemerná miera nezamestnanosti za celý rok 

2016 bola najnižšia od roku 2008, tento rok bude nezamestnanosť len klesať. Miera 

nezamestnanosti vzrástla v decembri zo 4,9% na 5,2%[11]. 

 

Zo správ z českej ekonomiky je už dlhšiu dobu zrejmé, že zamestnávatelia majú 

problém nájsť nových zamestnancov v potrebnom množstve a kvalifikáciu. Situácia 

na tuzemskom trhu práce tak ústi do rýchlejšieho rastu miezd. To sa prejavilo 

na mzdových štatistikách už v priebehu roka 2016 a ďalšie zrýchlenie mzdového rastu 
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je očakávané aj pre rok 2017. Vďaka tomu zostane spotreba domácností ťahúňom rastu 

českej ekonomiky [11]. 

 

Inflácia - Spotrebiteľské ceny vzrástli v januári oproti decembru o 0,8%. Tento 

vývoj ovplyvnilo najmä zvýšenie cien v oddieloch potraviny a nealkoholické nápoje, 

rekreácia a kultúra, doprava. Medziročne vzrástli spotrebiteľské ceny o 2,2%, čo bolo o 0,2 

percentuálneho bodov viac ako v decembri [12]. 

 

Mzdy - Vo 4.štvrťroku 2016 vzrástla priemerná hrubá mesačná nominálna mzda 

na prepočítané počty zamestnancov v národnom hospodárstve oproti rovnakému obdobiu 

minulého roku o 4,2%, reálne sa zvýšila o 2,8%. Medián mzdy teda bol 25 061 Kč. 

V tomto období roku 2016 robila priemerná hrubá mesačná nominálna mzda 

na prepočítané počty zamestnancov v národnom hospodárstve celkom 29 320 Kč, 

čo je o 1 1178 Kč (4,2%) viac ako v rovnakom období roku 2015. Spotrebiteľské ceny 

sa zvýšili za uvedené obdobie o 1,4% reálne sa tak mzda zvýšila o 2,8%. Objem vždy 

vzrástol o 5,8% a počet zamestnancov o 1,6%[13]. 

 

2.2.1.4  Politické faktory 

 

Zahrňujeme sem daňovú politiku, jej negatívnou formou môže byť početnosť zmien 

a novelizácia sadzby DPH, ktorá sa premieta aj do ceny produktov na trhu. Terajšia sadzba 

DPH nám v zákone č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, v z.p.p. pribudla v roku 

2015. O d roku 2015 máme v ustanovení § 47 ods.1 CIVA nasledujúce sadzby:  

 

§ 47 

Sadzby dane u zdaniteľného plnenie 

(1)Na zdaniteľné plnenia alebo prijatej odplaty sa uplatňuje 

a) základná znížená sadzba dane vo výške 21% 

b) prvý znížená sadzba dane vo výške 15% 

c) druhá znížená sadzba dane vo výške 10%. 



	  
	  

	  

List     28 DIPLOMOVÁ PRÁCA FSI VUT 

(2)Na zdaniteľné plnenia sa uplatní sadzba dane platná ku dňu vzniku povinnosti 

priznať daň. U prijatej odplaty za zdaniteľné plnenia sa uplatní sadzba dane platná pre toto 

zdaniteľné plnenie ku dňu vzniku povinnosti priznať daň z prijatej odplaty. 

(3)Pri tovare sa uplatňuje základná sadzba dane, pokiaľ zákon neustanovuje inak. 

Pre tovary uvedené v prílohe č. 3, tepla a chladu sa uplatňuje prvý znížená sadzba dane. 

Pre tovary uvedené v prílohe č. 3a sa uplatňuje druhá znížená sadzba dane. 

(4)U služieb sa uplatňuje základná sadzba dane, pokiaľ zákon neustanovuje inak. 

U služieb uvedených v prílohe č. 2 sa uplatňuje prvý znížená sadzba dane. 

(5)Pri dodaní tovaru alebo nadobudnutie tovaru z iného členského štátu, 

ktoré obsahujú druhy tovaru podliehajúci rôznym sadzbám dane, sa uplatní najvyšší 

z týchto sadzieb, čím nie je dotknutá možnosť uplatniť u každého druhu tovaru príslušnú 

sadzbu dane samostatne. 

(6)U dovoze umeleckých diel, zberateľských predmetov a starožitností uvedených 

v prílohe č. 4 sa uplatňuje prvý znížená sadzba dane. 

(7)U dovozu tovaru, u ktorého sa uplatňuje paušálna colná sadzba a ktorý obsahuje 

druhy tovaru, ktoré podliehajú rôznym sadzbám dane, zatriedené do rôznych položiek 

colného sadzobníka, sa uplatní najvyšší z týchto sadzieb. 

(8)U základu dane podľa § 36 ods. 10 príbuznej s vratným obalom sa použije sadzba 

dane platná pre tento zálohovaný obal. 

 

Aké sadzby sa u ktorej činnosti, služby či jednotlivých druhov tovaru uplatňujú, 

deklarujú prílohy č.1 až č.6 k CIVA. Zákonom č.33 / 2017 Zb., Bol zmenený CIVA. 

V dôsledku tejto legislatívnej zmeny došlo k zníženiu sadzby DPH u novín a časopisov 

z 15 = na 10%. Účinnosť tejto novely nastala dňa 01.03.2017 [14]. 

 

2.2.1.5  Technologické faktory 

 

K tomu, aby spoločnosť technologicky nezaostávala a stále preukazovala aktívne 

inovačné činnosti, musí dôkladne sledovať všetky technické a technologické zmeny 

vo svojom okolí a v danom obore. Predvídanie technologických zmien ako aj smeru 

rozvoju technológii má významný vplyv na úspešnosť firmy. Komplexná analýza vplyvu 
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technických a technologických zmien stelesňuje štúdia predpokladaných vplyvov nových 

technológii ako na stav okolia, tak aj na stav konkurencie[15]. 

 

Metóda SLEPT sa často používa v spojení so SWOT analýzou, v ktorej sa budeme 

venovať v ďalšej kapitole. 

 

  Porterov model konkurenčného prostredia 

 

Porterov model piatich síl umožňuje analýzu štruktúry konkurencie z širšieho hľadiska. 

Konkurencie je chápaná širšie ako: 

1.   konkurencia v odvetví – aká je situácia, čo konkurenti pripravujú, čo je možné 

od nich očakávať,  

2.   konkurencia na strane zákazníkov (klientov) - ich kúpyschopnosť, aké sú možnosti 

získať výhodné postavenie na trhu, možnosti nových zákazníkov, ako sa bude 

vyvíjať odvetvie,  

3.   konkurencia na strane dodávateľov - aká je ich obchodná sila, majú dostatok 

kontraktov, môžu vyvíjať tlak, lebo sú v niečom jedineční  

4.   konkurencia na strane výrobcov možných náhrad - napr.: umelé kožušiny, domáce 

kiná, DVD či MP3 prehrávače a pod.  

5.   konkurencia možným vstupom nových subjektov na trh - či sa dá očakávať vstup 

nových výrobcov s novými výrobkami a pod. 

 

Hlavnou úlohou analýzy je identifikovať príležitosti pre podnikanie, ktoré existujú 

v odvetví, identifikovať hrozby, ktoré vplývajú na podniky v odvetví,  zhodnotiť atraktivitu 

prostredia – na základe prevahy príležitostí alebo hrozieb. 

 

Čím väčšia je sila niektorej z 5-tich síl, tým ťažšia je úloha organizácie, tým budú 

väčšie nároky na jej stratégiu. Atraktívnosť trhu a možnosť získať konkurenčnú výhodu 

bude závisieť od schopnosti podniku vyrovnať sa s 5-timi uvedenými konkurenčnými 

silami. 
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Porterova analýza štruktúry konkurencie umožňuje rozpoznať vyjednávaciu pozíciu 

organizácie a realistickejšie odhadnúť  svoje šance na trhu [16].  

 
Obr. 6 Schéma 5-tich síl konkurencie podľa Portera, prerobené z [1]. 
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   ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA 

 

Každý podnik, ktorý chce byť konkurencieschopný, musí poznať svoje slabé a silné 

stránky. Silné stránky mu napovedia, kde leží jeho konkurenčná výhoda a na ktoré oblasti 

sa môže spoliehať. Poznanie slabých stránok je potrebné, aby manažment vedel, 

kde sú limity a rezervy skúmaného podniku. Manažéri majú často predstavu, že o týchto 

charakteristických stránkach svojej firmy vedia, no bez podrobnej analýzy si nemôžu byť 

istí, či niektoré z nich nezostali opomenuté. Preto je potrebné vypracovať analýzu 

vnútorného prostredia, ktorá čo najkomplexnejšie skúma jednotlivé stránky podniku. 

Existuje viacero prístupov k vnútornej analýze, ako napríklad McKinseyho model 7S, 

kauzálny model Burkeho a Liwina[8]. 

 

K tomu,  aby bolo možné nájsť silné a slabé stránky podniku,  je preto potrebné preskúmať 

najmä: 

•   Faktory vedecko-technického rozvoja 

•   Marketingové faktory 

•   Pracovné zdroje 

•   Finančné a rozpočtové faktory[17]. 

 

  Faktory vedecko-technického rozvoja 
 

Vedecko-technický rozvoj má významný vplyv na konkurencieschopnosti podniku, 

a to hlavne v oblasti ostrej konkurencie. Je jednou z dôležitých ciest, ktoré môžu viesť 

ku vytváraniu  nového alebo zlepšeniu súčasného výrobku určeného pre trh, k zlepšeniu 

výroby, a tým k získaniu nákladových výhod zlepšujúcich cenovú politiku firmy.  

Firmy väčšinou podľa Keřkovského a Vykypěla volia medzi troma prístupmi : 

a.   Ofenzívni novátori – prevažne menšie podniky, ktoré sa snažia dostať na trh 

b.   Defenzívni následníci – často sa jedná o najväčšie podniky v odvetví 

c.    Defenzívni imitátori – podniky nachádzajúce sa v oboroch málo náročných 

na technológie, kde dochádza len málo ku zmenám.  
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Ak firma využíva prístupu ofenzívneho, neznamená to zďaleka úspech na trhu. 

Riziko neúspechu na trhu je vysoké a napríklad výrobkové inovácie vyšších rádov 

sú značne nákladné. Opačný prístup, teda defenzívne, k vývoju nových technológií môže 

pri dlhodobom uplatňovaní takisto viesť k postupnému vytesneniu z trhu konkurenčnými 

firmami [7]. 

 

  Marketingové faktory 
 

 Tradičnému modelu 4P sa vzápätí dostalo rozšírenie a spresnenie, keďže 

sa ukázal v niektorých prípadoch ako nedostatočný. V modeli 5P došlo k rozšíreniu 

o prvok ľudia (people). Tento model uplatňujeme aj v našej práci. Je možné taktiež použiť 

koncepciu 7P, ktorá našla svoje uplatnenie predovšetkým v službách,  jedná sa o rozšírenia 

o procesy (processes) a materiálne prostredie (physical evidence) [18]. 

 

 Niektorí odborníci považujú marketingový mix stále za jeden z hlavných prvkov 

celkovej marketingovej stratégie a riadenia. Vo svojich neskorších prácach Kotler viac 

podčiarkuje jedno z často kritizovaných obmedzení, ktorým je jeho vnútorná orientácia, 

„reprezentujúci pohľad predajcov a ich marketingových nástrojov na ovplyvnenie 

kupujúcich“[18]. 

 

  Faktory pracovných zdrojov 
 

Podnikové a pracovné faktory sú považované za mäkké faktory, ktoré však môžu mať 

zásadný vplyv na realizáciu inovácie. Je potrebné účinne rozvíjať faktory, 

ktorými sú podľa Keřkovského : „imidž a prestíž podniku,  účinnosť organizačnej 

štruktúry, pracovnej klímy a kultúry firmy, ich súlad s firemnou stratégiou, veľkosť 

podniku v rámci odboru, vrátane posúdenie veľkosti výstupov z hľadiska optima 

výrobných nákladov, účinnosť štruktúry a práce štábnych útvarov podniku, skúsenosti 

a motivácie riadiacich pracovníkov a ich schopnosť pracovať ako tím; kvalita 

zamestnancov; vzťahy s odbormi; hospodárnosť a efektívnosť personálnej a sociálnej 

politiky; účinnosť systému strategického riadenia; účinnosť informačného systému[7].“   
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Pre úspešnosť uplatnenie stratégie modrého oceánu je podľa Chan Kim a Mauborgne 

kľúčové prekonanie nasledujúcich prekážok: 

•   Kognitívna prekážka - bráni zamestnancom zistiť nevyhnutnosť zásadné zmeny. 

•   Prekážka v podobe zdrojov - nepripravenosť a zabezpečenie potrebných zdrojov 

k realizácii je častou prekážkou. 

•   Motivačný prekážka - zbavuje zamestnanca odvahy a demoralizuje pracovníkov. 

•   Prekážka v podobe politikárčenia - presadzovanie rôznych skupinových záujmov, 

odpor voči zmene. 

Obr.7 Štyri organizačné prekážky stojace v ceste realizácii stratégie 

 

Existujú cesty, ako sa týmto prekážkam vyhnúť alebo ich prekonať. Tieto sú podľa 

Chan Kim a Mauborgne formulované v niekoľkých krokoch tzv. Spravodlivého procesu 

v nasledujúcom príčinnom vzorci: 

 

Spravodlivý proces → Intelektuálne a emocionálne uznanie → Dôvera a angažovanosť → 

Dobrovoľná spolupráca pri realizácii stratégie. 
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Opakom spravodlivého procesu je porušenie jeho princípov, intelektuálne 

a emocionálne rozhorčenie, nedôvera a zášť, odmietnutie realizovať stratégiu. "Ak proces 

formulovania stratégie zorganizujete na základe princípov spravodlivého procesu, môžete 

od samého počiatku urobiť súčasťou tvorby stratégie i jej realizáciu [19]. 

 
   Finančné a rozpočtové faktory 

 
Zistenie finančnej situácie v podniku je podstatnou časťou analýzy vnútorného 

prostredia, ktoré poskytuje dôležité podklady pre rozhodovanie pri vytváraní obchodnej 

stratégie. Finančné analýza dnes obsahuje širokú škálu metód, ktorá je využiteľná 

na väčšine úrovní riadenia. Úlohou analýzy je podľa Suchánka "analýza finančného 

postavenia podniku, ktorej úlohou je celkovo posúdiť finančnú pozíciu podniku, resp. 

stanoviť súhrnnú diagnózu jeho finančného zdravia. " [xx] Pre finančnú analýzu je podľa 

Synka základnou metódou sústava pomerových ukazovateľov pri následnom zhodnotení 

vzájomných vzťahov a posúdenie ich vývoja v čase, príp. porovnaní s odvetvovými 

priemermi [20]. 

 

2.3.4.1  Ukazovateľ rentability 
 

Ukazovateľ rentability podniku patrí k najsledovanejším a najrozšírenejším 

indikátorom na hodnotenie úspešnosti podnikateľskej činnosti. Tieto ukazovatele 

zobrazujú vzťah celkového zisku a výšku zdrojov, ktoré boli využité pre jeho dosiahnutie. 

Najčastejšími používanými ukazovateľmi sú ukazovatele rentability vlastného kapitálu 

(ROE), rentability aktív (ROA), rentability dlhodobo investovaného kapitálu (ROCE) 

alebo ukazovateľ rentability tržieb (ROS) [20]. 

 

2.3.4.2  Ukazovateľ aktivity 

 

Úlohou týchto ukazovateľov je podľa Suchánka meranie schopnosti podniku, 

akými využíva vložené prostriedky. Meria celkovú rýchlosť obratu alebo tiež rýchlosť 

obratu jednotlivých zložiek (hodnotí tým viazanosť kapitálu v určitých formách aktív). 
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Medzi najdôležitejšie ukazovatele v praxi patrí ukazovateľ obratu aktív, doby obratu zásob 

a doby obratu pohľadávok[20]. 

 

2.3.4.3  Ukazovateľ zadlženosti 

 
Tieto ukazovatele umožňujú vyjadrenie vzájomného vzťahu cudzích a vlastných 

zdrojov podniku. Analyzuje sa tak miera rizika veriteľov. Využiteľnými sú napríklad 

ukazovateľ celkovej zadlženosti, ukazovateľ miery zadlženosti vlastného kapitálu 

a finančná páka[20]. 

 

2.3.4.4  Ukazovateľ platobnej schopnosti 

 

Ukazovatele platobnej schopnosti sú vyjadrené prostredníctvom ukazovateľov 

likvidity. ukazujú, či je podnik solventný a či môže plniť svoje záväzky. Využíva 

sa tu ukazovateľ likvidity prvého stupňa - bežná likvidita, ukazovateľ likvidity druhého 

stupňa - krátkodobá likvidita a ukazovateľ likvidity tretieho stupňa - dlhodobá likvidita 

[20]. 
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   SWOT analýza 

 

Táto analýza v sebe zahrňuje vonkajšie ale aj vnútorné analýzy. Môžeme pomocou 

nej analyzovať silné a slabé stránky firmy, t.j. vnútornú stránku firmy čiže príležitosti 

a hrozby. Vonkajšia stránka tejto analýzy zahŕňa pozorovanie vonkajších činiteľov - okolia 

firmy - predstavuje analýzu príležitosti a ohrození. Prostredníctvom vnútornej analýzy 

môže firma hodnotiť svoje jednotlivé zložky ( technický úsek, schopnosti výroby, 

ekonomické ukazovatele, ľudský potenciál, marketingové charakteristiky a ďalšie stránky). 

Úlohou vonkajšej analýzy je zhodnotiť, či má firma dostatok zdrojov a síl na to, 

aby využila príležitosti na trhu a aby dokázala úspešne čeliť mnohým ohrozeniam 

a rizikám z okolia, aby bola úspešná v boji s konkurenciou a aby si vedela získať a udržať 

zákazníka. Silné stránky a príležitosti možno klasifikovať ako priaznivé stránky, slabé 

stránky a ohrozenia ako rizikové alebo nepriaznivé faktory. 

 

Firma môže analýzu vykonať z hľadiska:  

•   Zistenia daného stavu, t.j. ako v danej škále vidí hodnotenie zvolených kritérií. 

•   Hodnotenia daného stavu a želaného alebo ideálneho stavu. 

•   Hodnotenia seba v porovnaní s konkurenciou[21]. 
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Obr.8  Schéma SWOT analýzy 
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   Segmentácia trhu 

 

Firmy nemôžu uspokojiť všetkých kupujúcich na všetkých trhoch rovnakým 

spôsobom. Zákazníci sú príliš početní, veľmi rozptýlení, majú rôzne potreby a spôsoby 

nákupu. Jednotlivé firmy sa odlišujú svojou schopnosťou poslúžiť rôznym segmentom 

trhu. Každá firma by si mala na trhu identifikovať skupiny, ktoré vie najlepšie obslúžiť. 

Vývoj myslenia manažérov prechádzal troma štádiami: 

•   Masový marketing 

•   Marketing hĺbky 

•   Cielený marketing [22]. 

 

  Masový marketing 

 

Masový marketing charakterizuje hromadná produkcia, distribúcia a podpora predaja. 

Jej cieľom je znížiť náklady, ceny a vytvoriť najväčší trhový potenciál [22]. 

 

  Marketing hĺbky 

 

Pri využívaní marketingu hĺbky prevažuje ponuka rôznych variantov produktov, 

no nie úsilie osloviť rôzne trhové segmenty [22]. 

 

  Cielený marketing 

 

Podnik v tomto prípade identifikuje trhové segmenty, vyberie si jeden alebo viaceré 

segmenty a vyvinie produkt a marketingový mix, ktorý im zodpovedá. Tento marketing 

poskytuje predávajúcim lepšie možnosti poznania a využitia trhových príležitostí. Cielený́ 

marketing zahŕňa tri kroky: 

1. segmentácia trhu, 

2. výber cieľovej skupiny, 
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3. tvorba trhovej pozície, umiestňovanie[22]. 

 

Segmentáciou trhu nazývame proces výberu trhu na základe určitých kritérií. 

Segmentácia zahŕňa kľúčovú úlohu pri voľbe a spracovaní marketingovej stratégie. 

 
Trh pozostáva z kúpnej sily, ktorú obvykle tvoria rôzni zákazníci. Odlišnosť je daná 

želaniami, zdrojmi, obývaním rozličných miest a širokej škály nákupného správania. Súhrn 

týchto variabilných veličín je možné použiť na segmentáciu trhu. Každého kupujúceho 

môžeme charakterizovať podľa  iných potrieb a želaní, pričom predstavuje reprezentanta 

samostatného potenciálneho trhu. Podstatnou zložkou dobrého marketingu je zamerať 

pozornosť na jednotlivé segmenty, ktorých najväčší záujem sa sústreďuje na špecifickú 

oblasť služieb spoločnosti. Segmentácia predstavuje hlavný dôvod, ako čo najefektívnejšie 

vynaložiť finančné prostriedky. Výberom segmentu sa zisťuje, o aké trhové segmenty 

má firma záujem, aké sú potreby daného segmentu z ponúkaných služieb, akým spôsobom 

môže spoločnosť rozširovať podstatu marketingového programu, aby spĺňala potreby 

zákazníkov, miesto a čas ponúkania služieb. Segment trhu tvoria súčasní alebo potenciálni 

zákazníci, ktorí disponujú spoločnými charakteristickými črtami, na základe ktorých 

sa určuje významné hľadisko, a tým je reakcia jednotlivých skupín na vytvorenie simulácie 

dopytu po zvolenom produkte. Základné charakteristiky segmentácie trhu sú definované 

kvantifikovateľnosťou, životaschopnosťou, prístupnosťou, jedinečnosťou a stabilitou [8]. 

 

 

   Výber segmentačnej základne 

 

Dôležitý krok segmentácie trhu je správne vybrať charakteristiku zákazníka 

poprípade segmentačnú základňu. Efektivitu marketingu určuje vhodný výber 

segmentačnej základne, ktorý sa vyznačuje veľkou dôležitosťou v rámci celého marketingu 

a s ním spojených aktivít. a s ním spojených aktivít. Podľa základného výberu 

segmentačnej základne je možné rozoznať niekoľko prvotných foriem určených 

na segmentáciu trhu[23].  
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  Geografická segmentácia 

 

Pre cestovný ruch a jeho odvetvie sa segmentácia trhu určuje podľa geografického 

rozloženia, ktorá je najčastejšie využívanou formou segmentácie. Predstavuje rozčlenenie 

trhu, ktorého deliacou jednotkou sú skupiny zákazníkov, ktorých pôvod je rovnaké 

geografické miesto. Spoločnosť má niekoľko možností, ako sa  rozhodnúť pri výbere 

územnej pôsobnosti pre jednu, niekoľké alebo všetky geografické oblasti z čoho vyplýva,  

že pri výbere zohľadní rozmanitosť geografických rozdielov pre potreby a želania. 

Geografickú segmentáciu je ľahké použiť, graficky vymedziť trhy a bez komplikácií 

merať, ale aj dosiahnuť získanie množstva štatistických údajov [23]. 

 

  Demografická segmentácia 

 

Vyjadrenia členenia trhu vychádzajú zo štatistík obyvateľstva. Súhrn štatistických 

informácií vychádza z údajov o veku, pohlaví, príjme domácnosti, veľkosti rodiny 

a ich štruktúry, zamestnaní, vzdelaní, národnosti a pod.. Medzi najviac používanú základňu 

na segmentovanie jednotlivých spotrebiteľských skupín sa zaraďujú demografické faktory, 

keďže úzko súvisia so želaniami a intenzitou spotreby. Údaje sa podobajú geografickej 

segmentácií pričom sú ľahko dostupné a tým dochádza k vzniku  techniky s názvom  

,,geodemografická segmentácia“ predstavujúca dvojúrovňovú segmentáciu pri použití 

charakteristík vychádzajúcich z geografickej a demografickej segmentácie [23].   

 

  Segmentácia podľa účelu cesty 

 

Používanie takejto segmentačnej základne sa stalo rozšíreným pre odvetvie 

cestovného ruchu. Najväčší vplyv na správanie zákazníkov má spomínaný faktor. Hlavné 

rozdelenie trhov  je nasledovné: 

•   obchodných cestujúcich, 

•   cestujúcich za zábavou,  

•   individuálnych cestujúcich [23]. 
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  Psychografická segmentácia 

 

Psychologický profil zákazníka pokladá základ pre psychografiu. Vychádza 

z rozčlenenia zákazníkov do jednotlivých skupín, ktoré predstavujú napríklad sociálne 

vrstvy, životný štýl a osobnostnú charakteristiku. Ľudia spadajúci do podobnej 

alebo rovnakej demografickej skupiny môžu viesť úplne rozdielny život s jeho celkovým 

usporiadaním. Pre oblasť cestovného ruchu je táto forma veľmi málo rozšírená [24].  

 

  Segmentácia podľa správania sa zákazníkov 

 

Ďalšou formou segmentácie trhu, ktorou môžeme zákazníkov členiť, je na základe 

faktorov: podiel na spotrebe, užívateľský potenciál vernosť k značke a využívanie 

možností a hľadania výhod. Pri využívaní tejto segmentácie je základnou podstatou minulé 

správanie zákazníka [24]. 

 

  Segmentácia vo vzťahu k produktu 

 

Pri tejto forme segmentácie sa klasifikujú zákazníci podľa nejakého aspektu služby. 

Tento druh segmentácie odvetvia cestovného ruchu predstavuje populárny prístup. 

Rozdelenie vychádzajúce zo vzťahu k produktu by malo byť považované za dvojúrovňovú 

alebo viacúrovňovú segmentáciu. Použiteľnosť je v tomto prípade najefektívnejšia, 

ak bežní konzumenti v rámci služieb disponujú rôznymi charakteristikami 

alebo ak sú prostredníctvom týchto služieb konzumenti dosiahnuteľní určitým druhom 

propagácie [24]. 

 

  Segmentácia podľa distribučnej cesty 

 

Charakterizuje členenie, ktoré tvoria sprostredkovatelia služieb alebo služby 

cestovného ruchu na základe funkcie a spoločnej charakteristiky daných funkčných skupín. 

Pre každú spoločnosť je príznačné, že si  stanovuje vlastný kriteriálny systém 
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používaný pri segmentácií [24]. 

 

   Výber trhovej pozície 

 

Spoločnosť si musí stanoviť pozíciu, ktorú chce zaujať vo vybraných najvhodnejších 

segmentoch. Lokalizovanie segmentov trhu je možné prostredníctvom techniky 

pozicioning. Spoločnosti najčastejšie využívajú túto techniku, ak trh obsahuje konkurenciu 

s podobnou ponukou. Umiestňovanie prebieha podľa charakteristík, ktoré zastávajú určitý 

druh dôležitosti  vzhľadom na vybraný segment trhu [24]. 

 

Spotrebiteľskou technikou pre zjednodušenie nákupu je usporiadať si jednotlivé 

produkty do rôznych kategórií, pričom produkty zastávajú miesto resp. pozíciu. Spomínaná 

pozícia obsahuje  predstavy, vnemy, pocity,  ktorými si spotrebitelia vytvárajú pamäťovú 

stopu o produkte pri vzhliadnutí  konkurenčných produktov. Vytváranie pozície 

pre spotrebiteľov je možné za pomoci marketérov, ale aj bez nich. 

 

Spoločnosť vytvára a plánuje pre svoje produkty taký druh trhovej pozície, ktorou 

môže využiť tie najvýhodnejšie príležitosti v rámci cieľových segmentov. Vytvorený 

marketingový mix je podriadený danému zámeru a je podporou pre proces vybudovania 

želanej pozície zvoleného produktu [24]. 

 

3   TECHNICKÉ ATRIBÚTY, PRODUKTOVÉ PONUKY SPOLOČNOSTI  
 

   Cenová ponuka 

 
Cena je podstatný faktor,  ktorý ovplyvňuje nákupné správanie sa zákazníka. Môžeme 

ju chápať ako obeť, ktorú musí zákazník podstúpiť, aby mohol získať daný produkt. 

Túto obeť podstupuje len vtedy, ak je menšia ako úžitok, ktorý daným nákupom získa. 

Je teda nutné vyvíjať snahu o maximálne možné zvyšovanie hodnoty pre zákazníka. 

Aktivity, ktoré tvoria cenovú politiku, zahrňujú: 
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Stanovenie ceny, ktorá býva určovaná na základe kalkulácie nákladov, ďalej 

na základe porovnania s výškou cien konkurencie alebo na základe cenovej citlivosti 

zákazníkov. 

Cenové stratégie, ktorými sú napríklad  zavádzanie výrobkov na trh . Podnik si môže 

vybrať,  či pôjde na trh cestou penetračnej ceny čiže zvolí nízku cenu, ktorá sa bude 

zvyšovať alebo naopak cestou vysokej ceny, ktorú používajú pri zavádzaní úplne nového 

výrobku na trh. 

Politika zliav, 

Platobné podmienky [25]. 

 

Je dôležité rozlišovať medzi cenami cenníkovými a skutočnými,  realizovanými. 

Pretože poskytovanie zliav je dnes tak rozšírené, že sa sotva nájde kupujúci, 

ktorý by zaplatil cenníkovú cenu. Firmy praktizujú hodnotovú tvorbu cien. Odhadujú,  

koľko by kupujúci za ponúkaný produkt bol ochotný maximálne zaplatiť. Túto cenu 

si neúčtujú, pretože kupujúci by mohol kúpu zamietnuť. Účtujú si o niečo menej, takzvanú 

hodnotovú cenu, aby kupujúcemu nechali určitú spotrebiteľskú maržu. Predávajúci dúfa, 

že jeho náklady budú výrazne nižšie ako hodnotová cena, pretože v tom prípade realizujú 

slušný zisk. Pokiaľ sa náklady predávajúceho  blížia  hodnotovej cene alebo ju prevyšujú, 

pravdepodobne nebude príslušný tovar vôbec ponúkať [26]. 
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   Zameranie priestorov 

 

  Laserové merače 

 

Laserové diaľkomery sú prístroje určené na presné meranie vzdialeností v interiéri 

aj v exteriéri. Pomocou laserového diaľkomeru odmeriate rýchlo a jednoducho vzdialenosti 

od niekoľkých centimetrov až do 250 metrov. Laserový merač vzdialenosti môžete navyše 

merať plochy a objemy, nedostupné výšky a profesionálne laserové diaľkomery zvládnu 

aj omnoho náročnejšie výpočty. Špičkou na trhu laserových diaľkomerov sú v súčasnosti 

prístroje švajčiarskej spoločnosti Leica, ktoré majú farebný displej, obsahujú digitálny 

hľadáčik pre presné cielenie pri meraní na veľké vzdialenosti a namerané hodnoty dokáže 

takýto laserový meter prenášať pomocou Bluetooth technológie priamo do PDA 

alebo notebooku [29]. 

 

Meranie je realizované precízne, meriame každú stranu v troch rôznych bodoch 

napríklad pri strope, pri podlahe a v strede steny. Takýmto postupom zabránime 

odchýlkam. Samozrejme pri zameriavaní steny, na ktorú budú montované statické prvky, 

(napríklad kuchynská linka prípadne vstavané skrine), musíme meranie previesť 

dôkladnejšie, a to aj presný uhol sklonu steny, prípadné nerovnosti. 

 

  Princíp laseru 

 

Základ pre vznik laserového lúča je v aktívnom prostredí laseru. Toto prostredie 

obsahuje atómy, ktoré môžu byť buď v základnom alebo excitovanom stave, čiže je to stav 

atómu alebo atómového jadra s vyšším energetickým stavom ako je základný energetický 

stav daného atómu. Tento prebytok energie sa obyčajne uvoľňuje vo forme 

elektromagnetického žiarenia [28]. 

 

Do excitovaného stavu sa element dostane vďaka budeniu, ktoré môže predstavovať 

napríklad výbojka. Na vyššej energetickej hladine element dlho nezostane a vráti sa opäť 

do základného stavu s najmenšou energetickou hladinou. Tento proces sa deje spontánne 
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a je dôležité, že pri ňom atóm vyšle vhodným smerom fotón. Aktívne prostredie musia 

tvoriť atómy, ktoré obsahujú metastabilnú hladinu. Ak narazí fotón do elektrónu takého 

atómu, elektrón sa excituje na vyššiu energetickú hladinu a následne spadne 

na metastabilnú hladinu. Pri tomto presune na metastabilnú hladinu uvoľní opäť fotón, 

ktorý letí opäť náhodným smerom preč. Rozdiel je však v tom, že na metastabilné hladine 

vydržia elektróny oveľa dlhšie. Tým je zaistené, že elektrón počká na ďalší fotón, 

ktorý ho stimuluje a vypustí fotón, s ktorým sa spojí [28]. 

 
Obr.9 Prechod medzi energetickými hladinami, prepracované z [27]. 

 

   Modelovanie priestoru pomocou 3D programu 

 

3D modelovanie je prezentovanie vlastných myšlienok pomocou názorného návrhu 

v trojrozmernom priestore, a tým je teda uľahčená komunikácia so zákazníkom.  

Počítačové 3D vizualizácie umožňujú pozerať na reálnu podobu interiérov 

a exteriérov, vytvárať virtuálne prehliadky, vsádzať modely do fotografií reálnych 

priestorov atď. Softwarové nástroje pre tvorbu vizualizácii väčšinou rieši samotné 3D 

modelovanie objektov a ich následnú fotorealistickú prezentáciu formou renderovaných 

snímok, video animácii alebo internetových prehliadok. K najpoužívanejším 3D  
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aplikáciám v tejto oblasti patria : AutoCAD, ArchiCAD, CADDecor, Autodesk 

Revit, Autodesk 3ds Max, Maya, Google SketchUp, Cinema 4D, Lumion, Showcase, Infra

works, Blender a dalšie [30]. 

 

   Vŕtanie 
 

Používa sa pri vytváraní valcových, podľa potreby niekedy aj tvarových otvorov. 

Vykonávajú sa pri ňom dva druhy pohybu, a to rotačný pohyb a posuv, čo je vedľajší druh 

pohybu. Podľa stavebného materiálu vieme určiť, aký spôsob vŕtania zvoliť. 

Sú k dispozícii štyri spôsoby vŕtania [43]: 

 
   Obr. 10 Pohyb vrtáku, prepracované z [43]. 

 
 

a.   Rotačné vŕtanie  

Je to vŕtanie bez príklepu, takže je vykonávaný len hlavný druh pohybu. Je vhodné 

pre dierované tehly a konštrukčné materiály s nízkou pevnosťou, vhodné napríklad 

do sadrokartónu alebo pórobetónu [43]. 

 
b.   Príklepové mechanické vŕtanie 

Vŕtanie s rotáciou a s množstvom ľahkých príklepov. Toto vŕtanie sa odporúča pre plné 

stavebné materiály s hutnou štruktúrou, napr. tehly [43]. 

c.   Pneumatické príklepové vŕtanie 
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Pri pneumatickom príklepovom vŕtaní dochádza k rotácii a malým príklepom o veľkej sile, 

dochádza pri ňom ku veľkej rázovej energii. Vhodné je ho používať pri vŕtaní do plných 

stavebných materiálov s hutnou štruktúrou, ako je napríklad betón a kameň [43]. 

 

d.   Diamantové alebo jadrové vŕtanie 

Vŕtanie pomocou diamantovej korunky, Vŕtajú sa pomocou neho diery väčších priemerov 

a materiály vysokej pevnosti ako betón s oceľovou výstužou [43]. 

 
   Búracie a prípravné práce 

 
V súvislosti so stavebnými úpravami a rekonštrukciami objektov je v niektorých 

prípadoch nutné ich čiastočne zbúrať, aby mohla byť zmenená dispozícia bytu. Búranie 

nosných konštrukcii je spravidla príliš náročné. Voľba vhodnej metódy závisí takmer vždy 

na konkrétnom prípade. Musíme prihliadať na statiku budovy a na to, aby neboli porušené 

ostatné priečky. Búracie práce sa dajú rozdeliť na:  

a)   Ručné 

b)   Strojné 

c)   Odstrelom. 

Pri ručnom búraní sa používajú rôzne mechanizmy, napríklad dláta, vrtáky, 

hydraulické kliny a pod. Tento druh búrania používame, keď ide o malé zásahy, 

teda priečky alebo otvory [31]. 

 

Pri strojnom búraní používame vrtáky, hydraulické kliny alebo špeciálne píly. 

V podstate ide o vytvorenie malej súvislej alebo prerušovanej škáry, ktorou sa väčší prvok 

rozpojí na dva prvky alebo niekoľko menších prvkov. Rozdeľujúca špára môže byť 

vytvorená pílou alebo vyvŕtaním rady otvorov v tesnej blízkosti vedľa seba. Do vyvŕtaného 

otvoru môžeme vkladať špeciálne hydraulické lisy, ktoré vyvinú silu na konštrukciu 

a tá sa následne rozruší. Tento spôsob naruší aj železobetónovú konštrukciu, vznikne v nej 

niekoľko desiatok milimetrov, potom je už jednoduché prerušiť aj tvrdú výstuž. Tento 

spôsob rozpojovania konštrukcií je nehlučný a nespôsobuje žiadne veľké otrasy [31]. 

Medzi strojné búranie sa radí tak isto búranie pomocou vodného lúča. Toto búranie 

sa používa pri veľkých plochách, nevzniká žiadny prach. Tlak vodného lúča vytvára 
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zaťaženie okolo 300 MPa a vytvára škáru hlbokú až 3m, je možné tak vylamovať celé 

bloky. Používa sa na hĺbenie tunelov, takže tento spôsob pochopiteľne nie je vhodný 

na búranie priečok bytov a domov [31]. 

 

Búranie odstrelom je vhodné pri búraní celého domu, keďže sa pri ňom používa 

trhavina [31]. 

 
   Nové konštrukcie, priečky, stropy 

 

Do nosnej konštrukcie nie je možné zasahovať, keď tak minimálne kvôli statike 

budovy. Nosné konštrukcie majú hrúbku od 200mm vyššie, väčšinou 250 mm 

až do 300 mm. Tenšie priečky sú tým pádom tenšie a pri zmene dispozície ich môžeme 

zbúrať. Keď odstránime priečky, dostaneme hlavný skelet, do ktorého nie je možné 

zasahovať [32]. Priečky  je možné navrhnúť v rôznych hrúbkach od 100 do150 mm, 

prípadné prímurovky alebo obmurovky sa robia o hrúbke 50 a 75mm. Hrúbka priečky 

závisí od navrhnutého interiéru, pokiaľ sa jedná o relaxačnú zónu prípadne kuchyňu, 

môžeme voliť tenšie priečky, na spálni sa volia priečky o hrúbke 150mm kvôli 

protihlukovej izolácii [33]. 

 

Priečky sú murované z pórobetónových tvárnic Ytong. Tieto tvárnice sú následne 

pripevnené ku nosným stenám pomocou spojok. Tieto spojky sú pripevnené pomocou 

hmoždiniek vhodných do pórobetónu, ktoré sú vkladané do navŕtaného otvoru. Tvárnice 

sú pokladané na hydroizoláciu , ktorá je na podlahe, na ňu je nanesená vápenno-cementová 

malta, na ostatné diely je nanášaná malta Ytong. Musí byť nanesená na každý diel, 

samozrejme aj na čelá tvárnic. Nelepí sa len tvárnica ku nosnej stene, vzniká tak dilatačná 

medzera 10 mm , ktorá je následne vyplnená nízkoexpanznou penou, tak isto aj medzera 

medzi priečkou a stropom, ktorá môže byť až 20-30mm. Ytong je materiál, z ktorého 

je minimálny odpad, vďaka ľahkému rezaniu a je dobrý vďaka tomu, že dýcha a vytvára 

vhodnú klímu [33]. 

 

Na omietnutie steny sa používa sadrová alebo vápenosadrová stierka a omietka. 

Naťahujú sa len v jednej vrstve a po zvädnutí sa povrch zabrúsi nerezovým hladidlom [33]. 
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Nové stropy sú montované podľa normy ČSN EN 520 + A1, kde sú konkrétne 

pokyny pre presné montáž, plánovanie a ukladanie sadrokartónových dosiek. Konvenčné 

perforované sadrokartónové panely by sa nemali inštalovať v budovách s dlhodobou 

úrovňou relatívnej vlhkosti vyššou ako 70 %. Teplota miestnosti pri vypĺňacích prácach 

nesmie klesnúť pod približne + 5 °C. 

 

Kotvy do steny musia mať všeobecné schválenie stavebného zákona pre kotvenie 

zavesených stropov v súlade s normou DIN EN 13964 pre príslušný́ substrát. 

 

Podkonštrukcie sú vyrobené zo stropných profilov Rigips CD v súlade s normami 

DIN 18182 a DIN EN 14195. Pre zavesené stropy vo všeobecnosti pozostávajú z nosných 

a montážnych profilov. V profilových štruktúrach CD sú profily pripojené s použitím 

uhlových kotiev Rigips alebo krížových rýchloupínacích konektorov Rigips. Vzdialenosti 

od stredu po stred v podkonštrukcii sú orientované ku jednotlivým stropným systémom 

Rigips [34]. 

 
Obr11 Ukážka stropných profilov Rigips CD, prevzaté z [34]. 

 
 

Vo všeobecnosti dilatačné škáry v podhľade musia byť dodržané a musia 

pokračovať do stropnej konštrukcie. Navyše, dilatačné škáry musia byť všeobecne pridané 

pozdĺžne a priečne v intervaloch približne 10 m. Uvedené bočné dĺžky môžu byť 

redukované tam, kde je zabránené voľnému pohybu stropnej oblasti, 

alebo kde sú nainštalované predĺžené stropy s relatívne veľkými integrovanými 
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osvetľovacími systémami. [34]. 

 

Inštaláciou prvého panelu sa začína v strede miestnosti. Prvý panel je potrebné 

zarovnať a upevniť na mieste s použitím čiary zarovnania alebo pevného vedenia hrany. 

Pri montáži nasledujúcich panelov sa pracuje smerom zo stredu miestnosti hviezdicovým 

vzorom tak, aby boli všetky položené v tom istom smere. Pri pripájaní stropu 

z perforovaných panelov Rigitone ku stene, ktorá má byť omietnutá, je potrebné 

pred vyplnením vložiť klznú pásku, aby bolo zabezpečené čisté oddelenie rôznych 

materiálov. V zásade, dilatačné spoje musia byť uvážené a prevzaté z budovy. Dilatačné 

spoje musia byť v zásade umiestnené v intervaloch asi 10 m v oboch smeroch. Redukcia 

dĺžok si vyžaduje vtedy, keď je zabránené vo voľnej deformácii stropu alebo pri dlhých 

stropoch, kde majú byť nainštalované relatívne veľké svietidlá. Následne je na spoje 

nanesená výplň Rigitone Fix v hrúbke 1mm a je rozotrený špachtľou. Po zaschnutí sú spoje 

prebrúsené brúsnym papierom. Podobne ako stropy môžu byť upravené akékoľvek 

priečky, keďže je sadrokartón používaný tak isto na odhlučnenie priestorov a ako izolácia 

[34]. 

 

   Vzduchotechnika 
 

Vďaka kvalitnej vzduchotechnike nedochádza k oroseniu okien, pretože je zaistená 

optimálna vlhkosť a prísun čerstvého vzduchu. Suchý vzduch v interiéri je veľmi vhodný, 

a to nielen pre alergikov a astmatikov. Vlhkejší vzduch naopak zlepšuje tepelnú pohodu, 

obmedzí množstvo poletujúcich prachových častíc a alergénov a nebudete mať pocit 

neustáleho škrabania v hrdle. 

 

Najnáročnejšie na inštaláciu rekuperácie je zriadenie rozvodov vzduchotechniky 

v dome. Na vzduchotechniku je napojená rekuperačná jednotka. Potrubia sú potrebné dve. 

Jedno privádza čerstvý vzduch do spální, obývacej izby a chodby. Druhé odsáva 

vydýchaný vzduch zo špinavých miestností, ako sú WC alebo kuchyne. Medzi 

miestnosťami vzduch prúdi medzerou pod dverami, tá stačí 0,5 cm. Prúdenie vzduchu 

medzi miestnosťami nie je vôbec poznať. Rozvody vzduchotechniky sa vedú buď 

pomocou pružného potrubia v sadrokartónovom podhľade, alebo pevným hranatým 
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potrubím v podlahe. Hadice sú pomerne veľké, majú priemer 10 až 16 cm + 2 cm tepelnej 

izolácie. Pri inštalácii potrubia je potrebné dávať pozor, aby sa potrubie nestlačilo, potom 

ním vzduch neprúdi správne[35]. 

 

 V panelových bytoch prípadne domoch je potrebné  vzduchotechniku 

zrekonštruovať pri výmene stúpačiek a pri rodinných domoch je dôležitá pre celkové 

odvetrávanie a cirkuláciu vzduchu v budove. 

 

Dnešné koncepčné návrhy budov sú poznačené tlakom na znižovanie 

ich energetických požiadaviek. Iné to nie je ani pri návrhu a prevádzke 

vzduchotechnických systémov, kde je rovnako hlavným cieľom ich energetická 

efektívnosť. Čoraz viac sa do popredia dostáva aj negatívna stránka mechanickej úpravy 

vzduchu, a to, že samotný systém sa môže stať zdrojom znečistenia buď tuhými časticami, 

ódorovými látkami alebo mikrobiologickej kontaminácie vzduchu, čím negatívne 

ovplyvňuje zdravie užívateľa. Táto skutočnosť bola potvrdená aj výsledkami 

uskutočneného mikrobiologického prieskumu v Košiciach v roku 2009 na vybraných 

vzduchotechnických systémoch „in situ“. Zjavné nedostatky v návrhu a prevádzkovaní 

hodnotených systémov, počnúc nevyhovujúcou triedou filtrácie, cez zlé osadenie 

vstupných a výstupných otvorov, nesprávne radenie jednotlivých komponentov VZT 

jednotky a končiac nedostupnosťou vzduchovodov na kontrolu a čistenie, resp. úplnou 

absenciou akejkoľvek vizuálnej kontroly znečistenia, sa prejavili vo zvýšení koncentrácie 

mikroorganizmov v privádzanom vzduchu u 60 % z hodnotených zariadení (v porovnaní 

s koncentráciou mikroorganizmov v nasávanom vonkajšom vzduchu). Z tohto dôvodu 

je potrebné vytvoriť podmienky pre zabezpečenie kvalitnej a hygienickej úpravy vzduchu 

a jeho distribúcie do zásobovaných priestorov už pri návrhu vzduchotechnického systému. 

Pri nedodržaní normových podmienok zohľadňujúcich taký konštrukčný a funkčný návrh, 

ktorý poskytuje technické možnosti pre vykonávanie pravidelnej kontroly a údržby 

vzduchotechnických jednotiek a rozvodov vzduchu, sa tieto činnosti vykonávajú často 

nedostatočne, v nepravidelných intervaloch, prípadne je kontrola a údržba obmedzená 

len na kontrolu funkčnosti jednotlivých zariadení [36]. 
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V ČR záväzné hygienické požiadavky na tepelný a vlhkostný stav vnútorného 

prostredia (operatívne/výslednou teplotou, relatívne vlhkosťou vzduchu)  uvádza 

nariadenie vlády č. 361/2007 Sb. (pre pracovné prostredie) a niektoré vyhlášky 

ministerstiev, ďalšie informácie obsahujú normy ČSN. 

 

Technologické a biologické požiadavky na t(°C) a 𝜑(-) sú prevažne individuálne 

a môžeme ich nájsť v špecifických predpisoch, normách a odbornej literatúre. 

Vstupné parametre pre návrh vetrania ako aj klimatizácie sú:  

•   Počet osôb, intenzita ich činnosti- určuje produkciu tepla (W) a vlhkosť(kg/s) 

•   Príkon technických zariadení, elektrických prístrojov 

•   Príkon osvetlenia (W) 

•   V kuchyni a kúpeľni tok vlhkosti uvoľnenej v miestnosti (kg/s) 

 

Pre návrh vetracích a klimatizačných zariadení je potrebné poznať projektové 

a priestorové riešenie budovy, hrúbku obvodových stien ako aj rozmery transparentných 

plôch, orientáciu ku svetovým stranám, prípadné tienenie okolia budovy. Tieto parametre 

sú dôležité pre stanovenie tepelných strát budovy [38]. 

 

Obr. 12 Zloženie vzduchotechnickej jednotky, prerobené z [38]. 
 

Na úvod je popísané zloženie vzduchotechnickej jednotky, ktorá je zobrazená 

na obr.11. Ide o model jednozónového jednokanálového klimatizačného systému. 

Jednozónová znamená, že vzduchotechnické jednotka upravuje stav vzduchu v jednej, 

popr. viac priestoroch, ale s rovnakým charakterom prevádzky a tepelnej záťaže. 
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Jednokanálový znamená, že jednotka upravuje a privádza požadovaný vzduch v jednom 

potrubí a nezlučuje konečný stav vzduchu, napr. z chladného a teplého vzduchu. Model 

jednotky sa skladá z ohrievača, chladiče, jednotky spätného získavania tepla, zmiešavacie 

komory, zvlhčovača, dvojice ventilátorov a trojice filtrov [37]. 

 

Parametre jednotky sú nadimenzované na prednáškovú sálu, ktorý pojme až 400 ľudí. 

Jedná sa o miestnosť s premenlivým počtom osôb. Takže pochopiteľne pri bytoch 

a domoch budeme používať vzduchotechniku pre omnoho menší objem ľudí [37]. 

 

  Odsávanie 

 

Odsávanie sa využíva v kuchynských priestoroch, najmä pri sporáku. Miestne 

odsávanie slúži k zachyteniu plynov, pár, zápachov z varenia prípadne nadmerného tepla 

priamo u zdroja. Miestnym zachytením sa zabraňuje šíreniu škodlivín ďalej do obytného 

priestoru, tak isto znehodnocovaniu ovzdušia, ako aj materiálov prípadne spotrebičov, 

ktoré sa nachádzajú v okolí. Toto odsávanie je hospodárnejšie ako celkové vetranie 

priestoru. Táto skutočnosť sa odzrkadlí najmä na menšej spotrebe tepelnej energie. Prietok 

vzduchu pre odsávanie je daný vzťahom: 

V =
𝑀š

𝐶' − 𝐶)
	  (𝑚-/𝑠) 

 

𝑀š	  – hmotnostný tok unikajúcej škodliviny (kg/s), 

𝐶' – koncentrácia škodliviny v odvedenom vzduchu (kg/𝑚-), 

𝐶) – koncentrácia škodliviny v privádzanom vzduchu(kg/𝑚-). 

 

Pri celkovom vetraní nesmie koncentrácia škodlivín v odvetrávaní vzduchu 

𝐶' prekročiť prípustný expozičný limit 𝐶) pre danú škodlivinu, tj. 𝐶'	   ≤ 𝐶). U miestneho 

odsávania, kedy sa nepredpokladá prenikanie škodliviny do miestnosti, však môže byť  
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𝐶'	   ≫ 𝐶). Podľa vzťahu odvedenom vyššie je zrejmé, že čím bude koncentrácia škodlivín 

v odvetranom vzduchu vyššia, tým nižší bude potrebný prietok vzduchu [39].  

  

   Izolácia 
 

Veľmi dôležité je aj riešenie technickej šachty. Mala by byť dôkladne zvukovo 

izolovaná a izolácia by mala byť umiestnená zo všetkých strán, na ktorých susedí 

s obytnými miestnosťami. Tvárnice, ktoré sa na rekonštrukcie bytov používajú, sú veľmi 

slabým zvukovým izolantom. Keď porovnáme tvárnicu s hrúbkou 10 cm a dvojitý 

sadrokartón vyplnený minerálnou vlnou v tej istej hrúbke, vidíme veľký rozdiel [40]. 

 

Tvárnica má nepriezvučnosť 35 – 37 dB, sadrokartónová konštrukcia dosahuje až 53 

– 56 dB. Rozdiel 20 dB je pri izolácii obytného interiéru obrovský. „Ideálnou kombináciou 

pre zvukovú izoláciu je spojenie ekologickej minerálnej vlny so sadrokartónom – vlna 

eliminuje zvuky s vyššími frekvenciami a tvrdší sadrokartón zas tóny v nižších 

frekvenčných hladinách. Takáto zvuková izolácia je omnoho účinnejšia ako vymurovanie 

priečky z pórobetónových tvárnic, zachytí o 20 dB hluku viac ako tvárnice s rovnakou 

hrúbkou [40]. 

 

Na zabránenie prenosu zvuku by mali byť všetky zvukovo – izolačné profily 

upevňované na stenu a strop podlepené tesniacou páskou, aby zabránili zvukovým mostom 

[40]. 

 

   Kúrenie, podlahové kúrenie 

 

  Tepelné straty 
 

Pred navrhnutím hocijakého vykurovacieho systému je potrebné vypočítať tepelné 

straty budovy. Ide o zistenie množstva tepla, ktoré v zimnom období uniká z budovy 

cez obvodové steny, strechu, podlahu, ako aj netesnením okien a dverí. Toto množstvo 

tepla musí dodať vykurovací systém do jednotlivých miestností, aby v nich bola 

požadovaná teplota [41]. 
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Obr.13 Tepelné straty, prerobené z [41]. 

Na obrázku č.12 sú znázornené percentuálne rozdelenia strát, je nutné ich však brať 

s rezervou, pretože každá budova má inú kvalitu materiálu. V norme ČSN 73 0540 

sa uvádzajú požiadavky na tepelnú pohodu vnútorného prostredia a na tepelno-technické 

vlastnosti materiálu, hygienické a ďalšie právne predpisy[41]. 

Zjednodušený vzorec na výpočet tepelných strát je:  

𝑄4 = 𝑄) + 𝑄6 − 𝑄7 

𝑄4  celková tepelná strata 

𝑄)  tepelná strata prestupom tepla 

𝑄6  tepelná strata vetraním 

𝑄7  trvalý tepelný zisk (Ak je výhrev miestnosti strojného alebo iného zariadenia trvale 

produkujúce do miestnosti teplo, toto teplo sa musí pri výpočte strát odpočítať. Vo väčšine 

domov a bytov sa však nevyskytuje, takže s nim nie je nutné počítať) [41]. 

𝑄) = 𝑄'(𝑝9 + 𝑝: + 𝑝-) 

𝑄'  základná tepelná strata prestupom tepla 

𝑝9  prirážka na vyrovnanie vplyvu chladnejších stien 
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𝑝:  prirážka na urýchlenie zátopu 

𝑝-  prirážka na svetovú stranu 

𝑄' = 𝑘. 𝑆. (𝑡? − 𝑡@) 

k  súčiniteľ priepustnosti svetla  

S  veľkosť plochy steny  

𝑡?  vnútorná teplota (interiér) 

𝑡@  vonkajšia teplota (exteriér) 

𝑄6 = 1300. 𝑉6. (𝑡? − 𝑡@) 

𝑉6 objemový tok vetracieho vzduchu [41]. 

 

  Typ vykurovania 
 

Vykurovanie bytov a domov je možné zabezpečiť rôznymi zdrojmi. Delíme ich podľa 

hľadísk, ktoré nás budú zaujímať: 

Podľa spôsobu predávania tepla: 

a)   Predávanie prúdením (radiátory) 

b)   Predávanie sálaním (podlahové kúrenie) 

 

Podľa spôsobu dodávky tepla: 

a)   Miestne (lokálne) kúrenie 

Miestnym kúrením je zvyčajne myslené vykurovanie jednej alebo dvoch miestností 

jedným zdrojom tepla. Je to najjednoduchší spôsob vykurovania a v niektorých prípadoch 

aj najvhodnejší. Pri tomto spôsobe vykurovania môžeme používať rôzne druhy paliva, 

a to tuhé, plynové a elektrické. Preto je miestne kúrenie používané u domov, prípadne 

chát[41]. 
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b)   Etážové (bytové) kúrenie 

Hovorí sa mu tak isto bytové kúrenie, pretože sa jedná o vykurovanie jedného podlažia, 

jednotlivých bytov v bytových domoch. Kotol je na tuhé palivo, v dnešnej dobe je možne 

spraviť etážové kúrenie na vysokej úrovni so zaistením príjemnej pohody prostredia [41]. 

 

c)   Ústredné kúrenie 

V porovnaní s etážovým kúrením je teplo vedené z jedného zdroja tepla rozvodným 

potrubím je vedená teplá voda pre vykurovanie tepelných telies rozmiestnených 

v niekoľkých podlažiach budovy. Čiže toto vykurovanie je vhodné pre bytovky a panelové 

domy [41]. 

 

Potrubie je vedené od kotla ku vykurovacím telesám tak, aby sa dalo jednoducho 

vypustiť a odvzdušniť. Má mať jednotný spád, aby miest pre vypúšťanie bolo čo najmenej. 

Potrubie pri priechode podlahami alebo stenami je vedené v chráničkách, ktoré zabraňujú 

poškodeniam potrubia alebo stavebným konštrukciám. Najčastejší používaný druh potrubia 

pre rozvody je oceľové potrubie bez povrchovej ochrany so zaručenou zvárateľnosťou. 

Býva použitá oceľ označovaná 11 343, 11 353, 11 373 a u viac namáhaných potrubí 

11 523 [41]. 

 

d)   Podlahové kúrenie 

Čiže kúrenie sálavými plochami, bolo v Českej republike inštalované už po druhej 

svetovej vojne. Používa sa na vykupovanie jednotlivých miestností prípadne celých bytov. 

Je vhodné ho kombinovať ešte s jedným druhom kúrenia. Rozlišujeme viac druhov 

podlahového vykurovania, rozlišuje sa, či je teplonosnými médiom voda v potrubí alebo 

elektrická energia vo fóliách, kobercoch alebo kábloch [41]. 

 

Najchladnejšie býva väčšinou v priestore pod oknom, pretože práve tam preniká v zime 

najviac chladného vzduchu. Tieto miesta sú nazývané okenné zóny. Trubky alebo káble 

podlahového kúrenia je možné pokladať v rôznych vzdialenostiach od seba, 
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tým zabezpečíme rôznu intenzitu tepla podľa potreby jednotlivého bytu. Návrh správneho 

tepelného systému sa môže spraviť až po dokonalom oboznámení vo všetkými tepelnými 

vlastnosťami  miestností [41]. 

 

  Podlahy 
 

Podľa vlastností usporiadania jednotlivých vrstiev podlahy môžeme konštrukcie podláh 

rozdeliť na tieto typy: 

a)   Podlahy tuhé 

Sú to podlahy, ktoré sa skladajú z jednej vrstvy, bez izolačných vložiek. Sú tvorené 

len nášľapnou vrstvou. Takže sem radíme liate podlahy [42]. 

 

b)   Podlahy plávajúce 

Je to forma konštrukcie rôznych druhov podláh, predovšetkým na báze dreva 

alebo drevitej hmoty. Zmysel plávajúcej podlahy je v tom, že je položená tak, aby medzi 

podlahou a zvislými stenami zostala dilatačná špára, v ktorej sa môžu vyrovnať objemové 

rozdiely podlahy, vyvolané kolísaním vlhkosti vzduchu. Preto sa jednotlivé časti podlahy 

v žiadnom prípade nesmú pripevňovať k podkladu, na podklade tzv. voľne plávajú. 

Dilatačná medzera je krytá lištami [42]. 

 

c)   Podlahy dvojité  

Táto podlaha je montovaná pri rekonštrukciách naozaj zriedkakedy, len na špeciálne 

vyžiadanie zákazníka. Nášľapová vrstva oddelená od podkladu vzduchovou dutinou. Tieto 

podlahy sú zväčša využívané  napríklad v športových halách alebo tam, kde môže byť 

dutina použitá na vedenie tepla [42]. 

 

Presné zásady konštrukcií podláh nájdeme v norme  ČSN 744505, kde sa nachádzajú 

zásady pokladania podláh a všetky potrebné technické normy [42]. 
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  Obkladačské práce 
 

 Vnútorné obklady zvislých konštrukcií plnia najčastejšie funkciu estetickú. ďalej 

môžu niektoré typy obkladov plniť funkciu hygienickú. 

Projektant by sa už v plánovacej fáze mal zamýšľať nad obkladmi a nad tým, 

ako budú tieto práce prevedené. Musia byť stanovené vhodné druhy obkladov, 

aby boli v súlade s bezpečnosťou a mal by premýšľať aj nad technickou optimalizáciou. 

Pri realizácii musí prebiehať celý proces v súlade s normou  ČSN EN 13318. 

Táto európska norma stanovuje definície na výrobu a používanie poterových materiálov 

a podlahových poterov, čiže aj poterov na obklady, špárovacie hmoty a pod.  

Musí dbať v prvom rade na bezpečnosť, pokiaľ je obklad použitý na podlahe, aby boli 

použité protišmykové povrchy, najmä v kúpeľni a v oblastiach, kde hrozí kontakt s vodou. 

Tieto obklady sú značenéR9, R10, R11, R12 a R13 čo určuje hrúbku reliéfu [43]. 

 

 Za rektifikované obkladové prvky sa považujú zo všetkých strán narezané / obrúsené 

obkladové prvky - dosky sa zhodne vykonanými hranami. Za veľkoformátové obkladové 

prvky sa považujú tie, u ktorých má hrana 35 cm a viac. 

Pri príprave podkladu musí byť zbavený prachu, tuku, oleja a iných zvyškov 

materiálov, ktoré znižujú priľnavosť podlahových poterov, lepidiel a pod. [43]. 

 

Vlhkosť znižuje pevnosť stavebných hmôt zo sadry, ale aj znižuje priľnavosť dlažby. 

Stavebné materiály zo sadry je teda nutné pred začatím obkladačských a obkladačských 

prác pripraviť podľa údajov výrobcu lepiacich hmôt. 

V kúpeľni treba dbať na to,  aby bola dobre vykonaná hydroizolácia v oblastiach 

s priamym zaťažením striekajúcou vodou, ako aj  na celej podlahe. 

Škáry a styky škár vznikajúce pri montáži sa vypĺňajú tmelom, ktorý odporúča 

výrobca, a to tak, aby tmel priľnul len v bezprostrednej blízkosti škáry. Treba sa vyhnúť 

presahovaniu tmelu von cez škáru [43]. 

 

Pri samotnom procese obkladania sa používa metóda nanášania zubovým hladidlom – 

floating. Na podklad nanesieme lepiacu hmotu v prvom kroku, následne je rozotrená 

zubovou stierkou. Veľkosť zubov je závislá na veľkosti obkladového prvku. Nanáša 
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sa iba plocha, ktorú je schopný obkladač spotrebovať v otvorenom čase lepidla. Medzi 

obkladačky vkladá špárové kríže, ktoré zaistia rovnomernú šírku škár. Prípadnú korekciu 

polohy môže vykonať v tzv. korekčnom čase lepidla. Počas tejto doby musí skontrolovať 

polohu obkladačky vo vodorovnom a zvislom smere a rovnosť obkladanej plochy. 

Lepidlom musí byť pokryté minimálne 60% obkladačky. Obkladanie je vykonávané 

z dolného rohu podkladovej plochy, postupuje zdola nahor. U obložkových zárubní 

je vynechaný posledný stĺpec obkladačiek, tie pripevňuje po osadení zárubne 

(po maľbách). Soklový rad obkladačiek je osadený ako posledný. Pri nej sa najčastejšie 

používa druhý spôsob – metóda natieranie (Buttering). Na podklad sa nanesie len tenká 

vrstva lepidla, lepiaca hmota sa nanáša na obkladačku. Okrem sokla sa uplatňuje 

pri zárubniach a opráv nerovnosti, prípadne opráv obkladu všeobecne [44]. 

 

  Osvetlenie 

 

Ľudské oko dokáže vnímať intenzitu svetla v rozpätí od 0,1 do 100 000 luxov (lx), 

pričom intenzita svetla v exteriéri dosahuje úroveň asi 10 000 lx. Nároky na intenzitu 

svetla v jednotlivých miestnostiach sa líšia – na jednoduchú orientáciu v priestore, 

v sklade, práčovni či kúpeľni postačí 300 lx, pri práci s počítačom, čítaní a písaní 500 lx 

a pri náročnejších činnostiach, akou je napríklad kreslenie, je potrebných až 1 000 lx. [46]. 

 

 Navrhovanie umelého osvetlenia vnútorných, ale aj vonkajších priestorov 

je spojené s celou radou svetelno-technických výpočtov, ktoré pomáhajú lepšie 

dimenzovať osvetľovacej sústavy. Tieto výpočty vedú predovšetkým k zníženiu nákladov 

na nákup a prevádzku osvetlenia. Cieľom výpočtov je stanoviť potrebný počet a výkon 

svetelných zdrojov na daný priestor alebo overiť kvalitu navrhnuté osvetľovacej sústavy 

[45]. 

 

 V praxi sa rozmiestnenie svietidiel zvolenej osvetľovacej sústavy určuje tzv. 

"Iteračnom postupom", tj. najprv sa približnými metódami stanoví predbežné počty 

a rozmiestnenie svietidiel, ktoré sa následne overí kontrolnými výpočty a výsledky 

z výpočtov sa porovnajú so stanovenými požiadavkami [45]. 
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 V súčasnosti existuje niekoľko počítačových programov na výpočet osvetlenia 

daného priestoru. Špičkovými svetelnými techniky sú často využívané programy Dialux, 

či Relux, ktoré sú aj voľne prístupné [46]. 

 

  Kotvenie vstavaného nábytku 
 

Výrobcovia jednotlivých systémov často poskytujú informácie o nosnosti a pevnosti 

svojich systémov, preto je potrebné zachovať zásady správnej montáže. Konkrétne sa jedná 

o hodnoty pevností v ťahu (zaťaženie v smere osi kotvy), odolnosť proti vyťahovaniu 

a najmä pevnosť v strihu (zaťaženie kolmo na os  kotvy), čo je v podstate ten najdôležitejší 

údaj. Tak isto každý stolár pri výrobe nábytku na mieru vie presne zhodnotiť správny 

spôsob kotvenia a uchytenia vyrobeného nábytku. Rozhodne však limitujúcim faktorom 

v nosnosti je montovanie kusov nábytku do sadrokartónu. Pokiaľ sú časti kotvené 

do stropu a nad hlavou je potrebné použiť viac kotiev pre bezpečné uchytenie. Je potrebné 

sa zamýšľať aj nad faktorom, či bude časť ešte niekedy demontovaná von, pretože niektoré 

ide pomerne jednoducho vytiahnuť, no iné sa už vybrať nedajú [43]. 

 

 Kotvenie je upevňovanie predmetov, dielcov a prvkov do podkladových 

materiálov pomocou upevňovacích elementov (hmoždiniek, kotiev) ich osadzovaním 

do predvŕtaných alebo vopred pripravených otvorov.  

 

 Podkladový materiál je základný stavebný materiál, do ktorého sa kotvenie 

vykonáva (betón, kameň, tehly, tvárnice a pod.). 

 

 Hmoždinka (kotva) je upevňovací element určený pre osadzovanie do otvorov, 

pomocou ktorého sa kotvenie vykonáva. Plastové kotevné elementy sú spravidla nazývané 

hmoždinkami, oceľové hmoždinkami alebo kotvami. Názvoslovie nie je doteraz presne 

vymedzené. 

 

 Upevňovaný materiál sú rôzne predmety, dielce a stavebné prvky, ktoré kotvením 

pripevňujeme[43]. 

Rozlišujeme tri rôzne metódy montáže: 
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1)   Montáž predsadená 

 V tomto prípade je upevňovací prvok zvyčajne v jednej rovine s konštrukčným 

povrchom. Do tohoto povrchu je vyvŕtaný otvor , ten je vyčistený a do otvoru je vložený 

upevňovací prvok. Následne priskrutkujeme montovaný objekt. Táto metóda je vhodná 

pri montovaní do pórobetónu a sadrokartónu[43].  

 

 
Obr. 14 Hmoždinka do pórobetónu GB,  prebrané  z [43]. 

 

1)   Montáž prevlečná 

 Je vhodná metóda pri upevňovaní, pokiaľ sa kotví dvoma alebo viac upevňovacími 

bodmi. Objekty montovaného segmentu môžeme využiť ako vŕtaciu šablónu, pretože 

ich priemery sú aspoň tak veľké ako priemery diery v kotvenom základe. Upevňovací 

prvok sa vloží do diery cez montovaný prvok a následne dôjde k upevneniu. U rámových 

hmoždiniek s použitím podložky sa hmoždinka vloží cez podložku až po okraj[43]. 

 

 
Obr. 15 Kotva pre ťažké záťaže FH, prebrané  z [43]. 
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2)   Montáž distančná 

 Používa sa pre upevnenie konštrukcii, ktoré sú montované v určitej vzdialenosti 

od základu. K tomu sa zvyčajne používajú kovové kotvy s vonkajšími metrickými závitmi, 

ktoré držia skrutky alebo závitové tyče pomocou poistných matíc [43]. 

 

 
Obr. 16 Svornikova kotva FBN, prebrané  z [43]. 

 

Tak isto ako rozlišujeme niekoľko druhou montáže, tak máme aj rôzne druhy kotiev. 

Rozlišujeme ich podľa materiálu, do ktorého segment upevňujeme. 

 

1.   Oceľové kotvy  

Sú vhodné pre betónový podkladový materiál. Do tejto skupiny patria palcové kotvy, 

zápichové kotvy, vysokovýkonné kotvy a pod.  

 

2.   Chemické kotvy 

Sú vhodné pre väčšiu skupinu podkladového materiálu a to betón, plné a duté murivo 

ako aj pórobetón [43]. 
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Tabuľka č.1 Výpočtové pevnosti kotvových skrutiek, prebrané  z [43]. 

Oceľ 
Priemer skrutky 

[mm] 

Výpočtová pevnosť 

[MPa] 

Oceli 

𝑅F  

Skrutky v závite 

0,8 𝑅F 

11 343 Do 24 190 152 

11 373 Do21 210 168 

11 375 26 až 56 100 160 

11 378.1 64 až 100 190 152 

11 523.1 
Do 24 290 232 

26 až 48 280 224 

11 503.5 56 až 100 270 216 
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4   ZHODNOTENIE SÚČASTNÉHO STAVU 

 

Trh je v dnešnej dobe presýtený firmami podobného prípadne rovnakého zamerania, 

preto treba bojovať o popredné miesto na rebríčku, ako aj dobré referencie od zákazníkov.  

  

Väčšina ľudí požaduje od firmy rekonštrukciu kúpeľne a bytového jadra, pritom 

firma nie ja zameraná len na túto oblasť. 

  

Ľudia majú strach požiadať o renováciu iných miestností, pretože majú pocit, 

že to zvládnu sami, bez pomoci. Ale mali by si uvedomiť, že kvalifikovaná firma 

im pomôže zariadiť sa oveľa lepšie podľa ich predstáv, tak, aby bol priestor funkčný 

a ergonomicky rozložený pre ich pohodlie. Pretože ich byt by mal slúžiť im a nie oni bytu. 

 

 Tak isto problém nastáva v tom, že väčšina občanov Českej republiky požaduje veľa 

muziky za málo peňazí, čo je spôsobené z veľkej miery momentálnou finančnou situáciou. 

Celkovo v Čechách a na Slovensku nie sú ľudia zvyknutí používať niektoré služby. 

„Nedostatkovým prvkom sú zákazníci, nie produkty. Problémom nie je ponuka, 

ale dopyt. [1]”  
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   Analýza vonkajšieho prostredia 

 

  Analýza podľa Portera 

 

Tabuľka č.2 Odborové okolie – Porterova analýza 
Faktor  Charakteristika 

rizík Hodnotenie 
Charakteristika 
príležitostí 

Hodnotenie 
1 najlepšie 
10 najhoršie 

Súčasná 
konkurencia 

Koupelny Erbes 
Karasová 
Instalovlcek 

3 Firma je nútená 
prosperovať a  
hľadať nové  
možnosti 

7 

Nová 
konkurencia  

Siko, sykora  5 x 5 

Dodávatelia  Neočakávané 
situácie 
s dodávateľom 

7 Dlhoroční dodávatelia, 
tým pádom istá záruka 
kvality 

3 

Odberatelia  Sú kľúčový prvok 5  5 

 

Hlavným dodávateľom sú veľkoobchody s potrebným materiálom, stolárske firmy, 

firmy so sklami prípadne oknami, dverami atď. Všetky firmy sú precízne vybrané 

a odskúšané, aby nedochádzalo k zbytočným reklamáciám a nedorozumeniam. 

Tým pádom aj ku odkladaniu dodacích termínov a iným neprijateľným komplikáciám. 

Spoločnosť má taktiež svojich overených robotníkov, s ktorými spolupracuje.  

 

Keďže firma nemá priamych zamestnancov, ale úzko spolupracuje s remeselníkmi, 

ktorých si veľmi dobre strážia, aby neprechádzali k iným konkurenčným firmám. 

 

Odberatelia pre náš podnik sú zákazníci, ktorí sa rozhodnú pre renováciu prípadne 

úplnú prestavbu svojho obydlia. Je to príležitosť pre firmu, pretože odberateľ si rovno 

vyzdvihne zjednaný materiál, na ktorého odbere sa vopred dohodol. 

 

Odberatelia pre náš podnik sú zákazníci, ktorý sa rozhodnú pre renováciu prípadne 

úplnú prestavbu svojho obydlia. Je to príležitosť pre firmu pretože odberateľ si rovno 

vyzdvihne zjednaný materiál, na ktorého odbere sa vopred dohodol. 
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Súčasná konkurencia v odvetví je pomerne vysoká,  ale nami vybraná firma Ing. 

Jozef Nedělník s.r.o. je stále na popredných miestach v tabuľke na webových stránkach 

www.nejremeselnici.cz [47], kde je možné pridávať recenzie o spokojnosti vykonanej 

renovácie. Táto internetová stránka je  určená pre dopyt na trhu po stavebných firmách, 

robotníkoch. Momentálne sa nachádza na 2. pozícii. Konkurencia má bohužiaľ tendenciu 

rásť, ale pozitívne je to, že stále nie je taká, aby sa nedalo presadiť na trhu. Ak je rivalita 

medzi podnikmi slabá, znamená to “príležitosť” pre podniky v odvetví (napríklad 

pre udržanie cien a ziskov,  pre ďalší rozvoj). Preto je vhodné, že trh priamo v Brne 

je pomerne stabilný. Konkurenčná hrozba je aj vo veľkopredajniach ako sú Siko, Sykora, 

kúpeľňové a kuchynské štúdiá, no zároveň výhodou je to, že tieto predajne neponúkajú 

overených robotníkov so zárukou. Hlavným konkurentom je však firma koupelny Erbes, 

ktorá pracuje pod podobným modelom ako firma pána Nedělníka, ale stále to nie 

je na takej úrovni, že by firmy medzi sebou bojovali a kradli si klientelu. Ide o zdravú 

konkurenciu, ktorá firme len prospieva a posúva ju vpred. 

 

Tabuľka č.3  Firmy na prvých priečkach na stránke „nejremeselnici“ teda najväčšia hrozba 

WEB POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

https://www.koupelny-erbes.cz Rekonštrukcie kúpeľní, kuchýň, celkové rekonštrukcie, 

montáže sadrokartónov… 

http://www.karasova.eu Návrhy interiérov, projekčná činnosť… 

http://instalovlcek.cz Rekonštrukcie kúpeľní, montáž nových rozvodov… 

 

Príležitosť vidíme v tom, že konkurencia je pre vývoj firmy dôležitá, pretože vďaka 

nej je firma nútená prosperovať. Preto vo firme konkurencia nie je až tak sledovaná a firma 

s ňou nemá potrebu bojovať.  

 

Nová konkurencia vzniká napríklad práve vtedy, keď firma rozšíri sortiment o nové 

funkcie prípadne príležitosti, tak konkurenčné firmy ju budú kopírovať. Ak je rivalita 

medzi etablovanými podnikmi slabá, znamená to “príležitosť” pre podniky v odvetví 

(napríklad pre udržanie cien a ziskov, pre ďalší rozvoj). Ak je rivalita medzi etablovanými 
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podnikmi silná, znamená to “hrozbu” pre podniky v odvetví (napríklad hrozbu cenovej 

súťaže a cenových vojen, s dôsledkami poklesu cien a poklesu ziskov). 

 

Substitúty  podniku a odberatelia z odvetvia sú pre firmu dôležití a prioritní a preto 

sú v silnejšom postavení.  

 

  SLEPT analýza 

 
Tabuľka č.4 Vonkajšie okolie – SLEPT analýza 

Faktor Charakteristika 
rizík Hodnotenie Charakteristika 

príležitostí 

Hodnotenie 
1 najlepšie 
10 najhoršie 

Sociálne 
oblasti 

Životná úroveň, 
nezamestnanosť 3 

Zvýšený záujem 
o rekonštrukcie 
pomocou firmy, nie 
svojpomocne 

7 

Legislatíva  5  5 

Ekonomika 
Rast ceny energii,  
Zmena ceny 
materiálu 

4 Rast mzdy 6 

Politika Nestabilita v 
politike 5 Nižšia sadzba DPH 5 

Technologické Rýchly vývoj  
technológie 7 

Možnosť nových 
materiálov, inovácie 
v oblasti navrhovania, 
software, vizualizácie 

3 

Environmentálne 
Strach 
z recyklovaného 
materiálu 

8 
Úspora energie a vody, 
triedenie odpadu, 
recyklácia 

2 

 

4.1.2.1   Sociálne faktory 

 

V poslednej dobe bol pozitívny nárast záujmu o rekonštrukcie kúpeľní. Nepriaznivé 

je bohužiaľ to, že prevažne kúpeľní a zákazník nemá záujem o komplexné renovácie bytov. 

 

Negatívnym faktorom v sociálnej oblasti môže byť práve životná úroveň 

a nezamestnanosť na trhu práce v danej geografickej oblasti, čo môže mať vplyv na dopyt 

vo sfére nášho záujmu.   
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4.1.2.2  Legislatívne faktory 

 

Zahŕňajú faktory priamo ovplyvňujúce plynulé fungovanie spoločnosti zo strany 

schválených zákonov a legislatívneho procesu, ktoré môže principiálne súvisieť 

s prosperitou poprípade blížiacim sa úpadkom spoločnosti, a to z dôvodu znevýhodnenia 

domácich podnikateľov na území Českej republiky. Skupina týchto faktorov je teda 

priamym hýbateľom pre udržanie vhodnej rovnováhy medzi domácimi a zahraničnými 

spoločnosťami, čo v prípade dobrých podmienok môže pre spoločnosť znamenať rýchly 

rozvoj, dynamiku a upevnenie pozície na trhu.  

 

4.1.2.3  Ekonomické faktory 

 

V oblasti nezamestnanosti bol zaznamenaný v závere roka nárast, ktorý ťahali 

sezónne faktory, pričom nejde o prekvapivý jav. V celom roku 2016 sa miera 

nezamestnanosti pohybovala v najnižšej miere od roku 2008. V nadchádzajúcom roku 

bude nezamestnanosť klesajúca.  

 

V decembri došlo k nárastu miery nezamestnanosti v percentuálnej rovine zo 4,9 % 

na 5,2 %. Stav českej ekonomiky hlási v dlhodobom rozmedzí problém pri hľadaní nových 

kvalifikovaných zamestnancov v požadovanom množstve, ktorých zamestnávatelia 

vyžadujú.  Tuzemský trh práce sa týmto spôsobom dostáva do stavu s rýchlym nárastom 

cien. Mzdové štatistiky z priebehu celého roku 2016 zaznamenali a zobrazili mzdový rast, 

ktorý je očakávaný aj v roku 2017. To je dôvod, prečo úroveň spotreby domácností zostáva 

ťahúňom pre rast českej ekonomiky [48]. 

 

Zavedenie elektronickej evidencie tržieb (EET) a rovnako tak aj online registrovanie 

tržieb, ktoré je v Českej republike zavedené od roku 2016, v rámci čoho musia 

podnikatelia zaslať online všetky údaje o jednotlivých transakciách štátnej správe, 

je veľkým negatívom[22]. Čo nie je vôbec pohodlné pre podnikateľov ako doterajší takmer 

bezproblémový systém [49].  
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V rámci inflácie došlo k nárastu spotrebiteľských cien v mesiaci január v porovnaní 

s decembrom o 0,8%. Vývoj bol ovplyvnený hlavne zvýšením cien pre oddiel potravín 

a nealkoholických nápojov, rekreácie, kultúry a dopravy. Medziročný nárast 

spotrebiteľských cien na 2,2%, čo predstavuje rozdiel 0,2 percentuálnych bodov 

v porovnaní s decembrom.  

 

Riziká- rast ceny energii, zmena cien materiálu 

Príležitosti- rast mzdy 

 

4.1.2.4  Politické faktory 

 

Dňa 10.1.2017 v poslaneckej snemovni prehlasovali prezidentské veto v novele 

zákona o schválení DPH, ktorá by preradila dodávanie novinových výtlačkov z pôvodnej 

sadzby 15% na sadzbu 10%, pričom novela sa vzťahuje na Zbierku zákonov 14.2. 2017 s č. 

33/2017 Zb.  

 

Riziká- nestabilita v politike  

Príležitosti- nižšia sadzba DPH 

 

 

4.1.2.5  Technologické faktory 

 

V dnešnej dobe je vývoj techniky neskutočne rýchly, neustále prichádzajú na trh nové 

technológie ako aj systémy. Vo firmách je povinné vlastniť registračnú pokladňu, 

tak isto nastáva zdokonalenie v oblasti techniky akou sú počítače, programy,  

ale aj materiály. Preto treba byť stále v obraze a mať všeobecný prehľad o nových veciach 

na trhu. 

Na internete môžeme čerpať množstvo inšpirácie, zisťovať informácie o nových 

produktoch, konkurencii apod. 

 

Riziká- rýchly vývoj technológie 
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Príležitosti- rast možností voľby materiálov, nové možnosti v oblasti navrhovania 

a dokonalosti vizualizácii. Tak isto by sa mohlo medzi zákazníkmi rozšíriť dopyt 

sofistikovaných systémov do domácností, ktoré sú bohužiaľ stále minimálne požadované. 

Tak isto je minimálne požadovaná rekuperácia vzduchu, ktorá by veľmi pomohla 

ich zdraviu. Tieto spomínané príležitosti by sa dali vyriešiť pomocou marketingových 

faktorov firmy, a to napríklad reklamou na stránkach firmy, prípadne zdieľaním odkazov. 

 

4.1.2.6  Environmentálne faktory 

 

V tejto oblasti dochádza k veľkému pokroku, štát sa snaží sústrediť pozornosť 

obyvateľstva na životné prostredie napríklad triedenie odpadu, recyklácia. Na trh 

prichádzajú materiály ako aj produkty, ktoré sú šetrenejšie voči našej planéte ako aj pre 

ľudstvo, vzniká množstvo recyklovaných materiálov. 

 

Riziká- strach zákazníka z recyklovaného materiálu, sofistikovaných systémov. 

Príležitosti-  úspora energie, vody, recyklácia. Úspory energie by bolo možné dosiahnuť 

nainštalovaním termostatov, termostatických batérii, žiaroviek. Úspora vody je možná 

pri používaní úsporných batérií, ako aj sprchovacích hlavíc. Tak isto by bolo možné 

energiu ušetriť namontovaním sofistikovaných systémov, ktoré samé ovládajú a regulujú 

spotrebu podľa aktuálneho využitia. Pri odchádzaní užívateľa samé zhasnú a vypnú 

spotrebiče.  
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   Analýza vnútorného prostredia  
 

  Faktory vedecko-technického rozvoja 
 

Podľa postupov Keřkovského a Vykypěla sa firma pána Nedělníka radí do kategórie 

defenzívni imitátori, čiže podniky, kde dochádza málo ku zmenám. Preto by si mali dať 

určite pozor na hrozbu vytesnenia konkurenciou z trhu.   

 

  Marketingové faktory 
 

Volia nenásilné prezentovanie pomocou internetových stránok kde prezentujú 

najnovšie projekty. Tak isto pomocou referencii na stránke nejremeselníci.cz 

kde sú na prvých priečkach. Tak isto prostredníctvom odporúčaní medzi známymi, 

ktorí si už rekonštrukciou prešli a boli spokojní. 

 
  Faktory pracovných zdrojov 

 
Firma má pod sebou 3 hlavných zamestnancov a zastrešených približne 

15 remeselníkov. Hlavní zamestnanci sú už spomínaní manželia Nedělníkovi a ekonómka.  

Remeselníci sú rozdelených do 2 teamov, ktorí sú na rôznych pozíciách a to : elektrikár, 

vodoinštalatér , maliar, obkladač, ľudia zameraní na hrubú stavbu. Tieto teamy spolu úzko 

komunikujú, aby boli schopní pracovať paralelne. Nie sú zamestnaní na priamo, ale vďaka 

príjemnej atmosfére a dobrému ohodnoteniu nemajú potrebu odchádzať do inej firmy, 

no túto možnosť majú. Spoločnosť Jozef Nedělník s.r.o. vďaka dobrým referenciám nemá 

problém nájsť náhradu.  

 

  Finančné a rozpočtové faktory 

 
Spoločnosť použila základný kapitál vo výške 200 000 kč. Služby sú cenovo 

orientované podľa veľkosti projektu, a tým je aj určená výška čistého zisku pripadajúca 

firme za každý projekt. Finančné výkazy sú ovplyvnené aj outsoucingovými službami, 

ktoré spoločnosť financuje v rámci realizácií projektov, a tým pádom sú súčasťou položky 
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pre náklady. Ak vychádzame zo získaných informácií, tak môžeme povedať, že spoločnosť 

dosiahne rovnováhu medzi tržbami a nákladmi (bod zvratu) vtedy, ak bude schopná 

realizovať 2 najjednoduchšie, najrýchlejšie renovácie pri výmene jadra a jednoduchých 

zmien dispozícií u panelových bytov, rekonštrukcie kúpeľní, WC a podlahy v chodbách 

za mesiac. Pri každom ďalšom projekte bude vykazovať zisk. 
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   SWOT analýza 
 

Tabuľka č. 5 SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Dlhoročná tradícia 

Schopnosť rozvoja 

Flexibilita 

Kvalitný produkt 

Možnosť rozvoja 

Zameranie len na 

jeden sortiment 

Málo dizajnérov 

Klientela  

Spolupráca 

Konkurencia 

Kopírovanie 

Nasýtenie trhu 

 

Silné stránky –  

Schopnosť rozvoja, učenie sa nových technik (možnosť prijatia nových 

zamestnancov, aby rozšírili databázu svojich schopností). 

 

Dlhoročná tradícia a dobré meno firmy vďaka referenciám, odporúčaniam atď. 

Firma je unikátna v poskytovaní svojich služieb v tom, že dokáže zabezpečiť renováciu 

na kľúč, čo je veľmi pohodlné pre zákazníka. Má vypracované kvalitné portfólio,  

na základe ktorého je schopná zaujať nových zákazníkov. Silná stránka je flexibilita, ktorá 

je získaná veľkosťou firmy, tým, že sa jedná o malú firmu, vie sa rýchlo prispôsobiť 

požiadavkám trhu a zareagovať. 

 

Slabé stránky –  

Zákazníci, ktorí požadujú len renováciu kúpeľne. Málo pracovníkov v oblasti dizajnu, 

jeden dizajnér je málo a zdržuje produktivitu. Nevyhovujúca organizačná štruktúra 

spoločnosti v zmysle neflexibilného prerozdelenia zodpovednosti.  

 

 

Príležitosti –  

Pritiahnuť klientelu s komplexnejšími požiadavkami. Spolupráca s inými firmami. 

Expandovanie na zahraničné trhy, prípadná spolupráca so zahraničným trhom. 
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Hrozby –  

Silná konkurencia, ktorá začne preberať zákazníkov, prípadne pracovnú silu. 

Kopírovať štýl práce. Nasýtenie trhu prípadne pokles odberateľov. Legislatívna úprava, 

ktorá by ohrozila podnikanie spoločnosti.  

 

 

Tržná segmentácia –  

Firma je momentálne zameraná na strednú vrstvu obyvateľstva v Brne, zväčša žijúcu 

v panelových domoch, bytovkách. Takže je samozrejme, že dopyt bude prevažne 

po obnove bytových jadier a kúpeľní.  Návrhy treba preto smerovať na zákazníka, 

ktorý bude požadovať celkovú renováciu bytu alebo domu. 
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5   VLASTNÉ NÁVRHY A RIEŠENIA 

 

   Produkt 

 

Firma Jozef Nedělník s.r.o. je zameraná na kompletné renovácie domov a bytov 

v Brne, pripadne v blízkom okolí. Ako vyplýva zo SWOT analýzy tým, že je firma malá, 

dokáže veľmi rýchlo reagovať na zmeny na trhu, dokáže sa prispôsobiť. Uprednostňuje 

kompletné renovácie pred čiastočnými.  

Pri každej zákazke sa postupuje individuálne, ale vždy sú dodržané určité spoločné 

kroky: 

•   Prvá konzultácia - ujasnenie požiadaviek 

•   Predbežná cenová ponuka, ktorá je schválená zákazníkom 

•   Zameranie priestorov 

•   Návrh dispozície 

•   Búracie a prípravné práce 

•   Nové konštrukcie, priečky, sadrokartónové stropy 

•   Vodoinštalácia, elektroinštalácia 

•   Vzduchotechnika (WC, kúpeľňa, kuchyňa) 

•   Izolačné práce (hydroizolácia, hluková izolácia) 

•   Kúrenie, podlahové kúrenie 

•   Obkladačské práce 

•   Osadenie dverí (interiérové, exteriérové) 

•   Osvetlenie (svietidlá, LED pásy) 

•   Omietky  

•   Podlahy  

•   Montovanie vstavaného nábytku prípadne kuchyne 

•   Odovzdanie hotového bytu 
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  Cenová ponuka 
 

Predbežná cenovú ponuka je zostavená na základe požiadaviek zákazníka. Tieto 

ponuky zhotovuje majiteľ firmy na základe svojich poznatkov z minulých projektov, 

berie v úvahu cenu materiálu, cenu práce a mnoho iných faktorov. Túto ponuku predloží 

zákazníkovi, aby bol oboznámený s cenovou reláciu projektu. 

Ceny renovácie sú závislé od typu paneláku a od toho,  či ide o tehlový 

alebo panelový dom. Pokiaľ sa jedná o tehlový byt, sú náklady vyššie, kvôli stavu 

a tak isto väčšinou atypickým dispozíciám, pri panelovom byte sa jedná zväčša o totožný 

pôdorys prípadne veľmi obdobný. Tak isto od toho, o aký typ bytu sa jedná závisí 

aj časový deadline projektu. 

1.   Najjednoduchšia ako aj najrýchlejšia renovácia je výmena jadra a jednoduchá zmena 

dispozície u panelového bytu. Ide o rekonštrukciu kúpeľne, WC a podlahy v chodbe. 

Cenovo sa táto renovácia pohybuje od 250 000 do 300 000 Kč. 

2.   Renovácia kúpeľne, kuchyne, prípadne ostatných miestností panelového bytu 

sa pohybuje vo finančnej relácii sú v rozmedzí 450 000 – 600 000 kč. 

3.   Kompletná renovácia tehlového bytu je cenovo aj časovo najnáročnejšia. Cenové 

relácie sa pohybujú od 950 000 vyššie.  

 

  Zameranie priestorov 
 

Pokiaľ nie sú poskytnuté detailné podklady o stave priestoru, tak je vhodné priestor 

dôkladne zamerať, používajú sa na to laserové diaľkomery (sú spomínané v kapitole 3.2.1 

Laserové merače a 3.2.2 Princíp laseru) alebo výsuvný zvinovací meter. Pokiaľ je pôdorys 

dodaný od zákazníka, meranie nemusí byť také precízne, ale je vhodné rozmery preveriť. 

Zameranie priestoru prebieha v niekoľkých fázach, pre kontrolu niekoľkými ľuďmi.  

Tento úkon môže byť vykonaný dvoma spôsobmi merania, a to buď laserovým meradlom 

alebo klasickým výsuvným zvinovacím metrom. Aj keď je laserový merač presnejší, 

niektorí pracovníci preferujú práve klasický meter.  
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Meranie je potrebné uskutočniť minimálne v 3 bodoch steny vertikálne pod sebou, 

najlepšie pri podlahe, pri strope a v strede steny. Tým sa odhalia prípadne nerovnosti 

a sklony steny, ktoré môžu spôsobovať problémy pri ďalších úkonoch. 

  Modelovanie priestoru 

 
Po získaní číselných hodnôt jednotlivých rozmerov priestoru, ktoré sme získali 

zameraním priestoru, potrebujeme tieto údaje previesť do 3D modelu. Na základe tohoto 

si dizajnér vie presne rozvrhnúť jednotlivé modifikácie a úpravy, umiestnenie nábytku, 

zásahy a podobne. Komunikácia so zákazníkom a robotníkmi je potom jednoduchšia. Musí 

sa dôkladne venovať ergonómii prostredia, aby priestor slúžil ľuďom a nie ľudia priestoru.  

 

Ku 3D modelovaniu slúžia grafické programy ako SketchUp, Rhinoceros, CAD 

Decor a mnoho ďalších softwarov.  Porovnanie medzi klasickým výstupom a výstupom 

rendrovacieho programu je možno vidieť na obr. 17  a obr. 18. 

 

Obr.17 Výstup z programu SketchUP 

 

Výstupy zo spomínaných programov nie sú dokonalé, ale pre predstavivosť 

nenáročného zákazníka úplne stačia, tak isto pre prvotné konzultácie väčších projektov. 

Tieto programy medzi sebou spolupracujú, čiže nie je problém prevodu z jedného formátu 

na druhý. Pre dokonalejšie vizualizácie sa používajú doplnkové programy a to Render[in], 
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KeyShot, Wray atď., ktoré robia omnoho dokonalejšie výstupy, vhodné do drahších 

projektov, ako aj náročného zákazníka, ktorý túži po krásnom výstupe. 

 

Obr.18 Vizualizácia z programu Render[in] 

 

Dizajnér spracuje v programe priestor podľa vopred vymeraných priestorov, následne 

sa zamýšľa nad spracovaním jednotlivých úprav a vylepšení, v prvom rade, aby priestor 

sedel presne na mieru zákazníkovi. Aby bol usporiadaný podľa zvykov zákazníka, 

napr. keď si zákazník odkladá v chodbe kľúče, tak mu miesto na kľúče poskytnuté bude. 

Preto je potrebné pri prvej konzultácii s dizajnérom, aby bola zúčastnená celá rodina, 

respektíve všetci členovia domácnosti, ktorí v renovovanom priestore žijú. Po upravení 

priestoru sú so zákazníkom konzultované jednotlivé použité materiály, sanita,  štýl 

nábytku. Posledným finálnym krokom je doladenie detailov a dekorácii.  
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  Zmeny dispozícii 
 

Podľa zmien vytvorených dizajnérom je projekt zadaný remeselníkom, ktorí začnú 

na základe týchto podkladov demolačné práce. Tým, že rekonštrukcie prebiehajú väčšinou 

v panelových domoch, prebieha ručné búranie pomocou vrtákov, hydraulických klinov, 

kladív a pod. Dodržuje sa bezpečnosť zdravia pri práci v rámci búracích prác. Team 

remeselníkov prevádza búranie priečok. Najväčšie zmeny dispozícii vznikajú pri zväčšení 

dispozícii medzi kuchyňou a obývacou izbou. Pri výmene jadra dochádza k úplnému 

búraniu priečok a väčšinou ku zväčšeniu priestorov kúpeľne, prípadne úplnej zmene 

dispozície, podľa požiadaviek zákazníka a návrhu dizajnéra.  

Po vybúraní nepotrebných priečok prichádza na rad vytvorenie nových konštrukcií 

z pórobetónu, renovácia stropov zo sadrokartónu. V niektorých prípadoch má zákazník 

požiadavky na zvukovú izoláciu, ktorá sa prevádza pomocou nainštalovania sadrokartónu 

na stenu, ktorú je potrebné odhlučniť. Nieto prvky sú montované podľa spomínaných 

noriem z kapitoly 3.5. 

 

  Voľba materiálu, zariadenia, sanitnej keramiky  
 

Po prvej konzultácii so zákazníkom zistí dizajnér rozpočet, ktorý je ochotný 

do rekonštrukcie investovať a tak isto to, čo sa bude renovovať. Firma ho zaradí 

do finančnej skupiny, do ktorej spadá. Podľa týchto faktorov je následne volený použitý 

materiál. Pravdaže je možné, že si zákazník vyberie konkrétny materiál, ktorý pozná 

z recenzie napríklad od známych. Firma má overené značky a svojich dodávateľov, 

s ktorými neustále spolupracuje. 

 

Prvým krokom pri začatí rekonštrukcie je dať priestor do 100% stavu, čiže opraviť 

steny, upraviť dispozície podľa prvotného návrhu, vymeniť podlahy, prípadne renovovať 

staré parkety. Pokiaľ sa jedná o kúpeľňu, tak odstrániť staré jadro, alebo vytvoriť úplne 

novú dispozíciu. 
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Následne firma spracuje cenovú ponuku, ktorej sa budú držať. Je vhodné, 

aby táto ponuka bola dodržaná prípadne sa hýbala smerom dole, v žiadnom prípade 

nie nahor. Samozrejme pri konzultácii je možné materiál alebo zariadenie vymeniť 

za kvalitnejší, alebo dizajnovejší, aby dokonale spĺňal predstavy. 

 

Pri voľbe nábytku na mieru je dôležité dôkladné premeranie priestoru, je vhodné, 

aby sa na miesto dostavil priamo stolár alebo firma, ktorá bude na požadovanom 

kuse nábytku ďalej pracovať, aby nevznikali nedorozumenia a prípadné predĺženia 

v odovzdaní projektu, tým aj nespokojnosť zákazníka. 

 

Je vhodné, aby niektoré práce prebiehali zároveň a aby bolo všetko dôkladne 

naplánované, týmto je zabezpečené šetrenie času. Napríklad, aby prebiehali demolačné 

práce zároveň počas navrhovania dispozícií, dokončovanie úpravy dispozície s vyberaním 

nábytku. Skrátka, aby nemuseli čakať zamestnanci jeden na druhého. 

 
  Vzduchotechnika a odsávanie 

 

V panelových bytoch prípadne domoch sa vzduchotechnika potrebné zrekonštruovať 

pri výmene stúpačiek a pri rodinných domoch je dôležitá pre celkové odvetrávanie 

a cirkuláciu vzduchu v budove.  

 

Toto odsávanie je v projektoch riešené v kuchyni pri sporáku cez digestor 

a pri výmene stúpačiek v kúpeľni a na toalete. Pri sporáku je potrebný na odsávanie 

pary pri varení, aj keď niektoré domácnosti riešia odvetrávanie radšej otvorením okna, 

čo nie je najlepší variant, kvôli hromadeniu škodlivín, čo sa dočítame v kapitole 3.7 

Vzduchotechnika. Tak isto vznikajú škodlivé plesne a dochádza ku ničeniu zariadenia 

kuchyne.  

 

Vzduchotechnika v kúpeľni je používaná z rovnakého dôvodu ako v kuchyni, kvôli 

plesniam a parám. Vďaka kvalitnej vzduchotechnike nedochádza ku vlhnutiu stien, 

tým pádom k opadávaniu omietky, zahmlievaniu zrkadiel a pod. Na toalete 

má vzduchotechnika skôr zabrániť šíreniu zápachu. 
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  Kúrenie, podlahové kúrenie 
 

Firma Jozef Nedělník s.r.o. rieši pri svojich rekonštrukciách väčšinou 

napojenie na ústredné kúrenie a podlahové kúrenie . Pokiaľ je potrebný výpočet tepelných 

strát, je do procesu zapojená externá firma, s ktorou spolupracujú. Táto firma im dodá 

potrebné, podrobné výpočty na základe čoho dokážu určiť, aký objem tepla je potrebné 

pripojiť, aby bola teplota miestností dostatočná. 

 

Podlahové kúrenie je väčšinou riešené v kúpeľni, prípadne v iných požadovaných 

miestnostiach, ktoré si zákazník vyberie. Nie je možnosť vlastnej dodávky kotla, pokiaľ 

chce zákazník podlahové kúrenie, tak musí súhlasiť s dodávkou a inštaláciou kúrenia 

ako celku, pretože firma je potom zodpovedná za funkčnosť prvku. Pri dodaní vlastných 

súčastí by táto záruka nebola logicky možná, pri probléme by sa vyhováral zákazník 

na firmu alebo naopak.  

 

  Podlahy  
 

Väčšinou sa pri renováciách používajú lamelové podlahy do obytnej zóny, prípadne 

sa spraví rekonštrukcia parketovej podlahy pokiaľ je v zachovalom stave, čo môže 

byť časovo aj finančne náročnejšie, ale firma túto možnosť samozrejme poskytuje, keďže 

drevená podlaha je omnoho kvalitnejšia ako laminátová a pri dobrej údržbe je takmer 

nesmrteľná. Skladba každej podlahy začína nášľapnou vrstvou a končí hydroizoláciou. 

V kúpeľni a WC sa používajú dlaždice podľa výberu dizajnéra prípadne zákazníka, pokiaľ 

má vybraný konkrétny typ, samozrejme najlepšie je, keď sa ich vízie stretnú niekde 

v strede a spokojnosť nastane na oboch stranách. V prípade požadovania liatej podlahy 

sa dá tak isto vyhovieť, pretože firma spolupracuje so subdodávateľom týchto podláh. 

Takže v tejto oblasti je nanajvýš flexibilná, čím dochádza k spokojnosti. 

 

Druhy podláh podľa materiálu: 

•   Drevené podlahy 

•   Lamelové podlahy 
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•   Liata podlaha 

•   Dlažba z keramických dlaždíc 

•   Dlažba z kamenných dlaždíc. 

 

Pri renovácii parketovej podlahe sú jednotlivé diely demontované presne zaznačené, 

aby boli po rekonštrukcii uložené do rovnakého rozloženia, aby časti nadväzovali. Túto 

rekonštrukciu vykonáva stolár.  Podlahy z dlaždíc a kamenných dlaždíc pokladajú 

obkladači z jedného teamu, ktoré spolupracujú s firmou. Lamelové podlahy pokladajú 

všeobecní remeselníci v teame. Pokiaľ si investor želá liatu podlahu, je oslovená firma, 

s ktorou spolupracuje a špecializuje sa práve na túto problematiku.  

Po konzultácii s pánom Nedělníkom sme zistili, že pri každom projekte musia 

byť dodržané tieto kroky: 

•   musí byť najskôr dokonale pripravený základný betónový povrch podľa ČSN 

(±	  2𝑚𝑚	  𝑛𝑎	  3𝑚)  

•   podklad pod dlažby musí byť pevný, vysušený, zbavený mastnoty a prachu 

•   po celom obvode miestností musia byť podlahy od stien oddelené dilatačnou 

škárou pri kladení podlahového kúrenia aj lepením dilatačným pásom 

•   na takto pripravený podklad je možné pokladať podlahu podľa technologických 

predpisov a postupov, ktoré robotníci ovládajú 

 

  Obkladačské práce 

 
Po zmene dispozície prichádzajú na radu obkladačské práce, ktoré vykonávajú 2 

teamy remeselníkov podľa aktuálnej potreby a podľa aktuálneho objemu práce.  Tieto 

práce sa vykonávajú najmä v kúpeľni, na toalete a v kuchynských priestoroch. Na toalete 

a kúpeľni obkladanie prebieha na podlahe ako aj na stenách kvôli styku s vodou, 

a to hlavne v oblasti za vaňou, v sprchovacom kúte. Na podlahu je vždy používaná podlaha 

so silným protišmykovým povrchom, volia sa povrchy R9 a R10. Firma najviac 

spolupracuje s českou značkou Rako, ktorá je distribútorom, keďže ide o zodpovedného 
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subdodávateľa s korektným správaním je možné vytvoriť zvýhodnené ceny v rámci 

priamej distribúcie. Od tohoto subdodávateľa získava obklady ako aj dlažbu, listely, 

mozaiky a pod., vďaka tomu je dosiahnutý zjednotený dizajn.  

 

  Osvetlenie 
 

Osvetlenie je navrhnuté v 3D programe pani Nedělníkovou, ktorá má základné 

potrebné znalosti o tejto problematike, vďaka čomu strategicky umiestni lampy, bodové 

svetlá, LED pásiky a podobné svetelné prvky. V 3D modely je schopná tieto návrhy 

od prezentovať investorovi.  Pokiaľ sa jedná o väčší zároveň komplikovanejší projekt, 

osloví svetelné štúdio, ktoré pripraví jednoznačný výpočet s potrebným objemom luxov 

a počtom svetelných zdrojov. Na základe tohoto výpočtu dokáže rozmiestniť potrebné 

svetlo, ako aj intenzitu svetla. 

 

  Montovanie vstavaného nábytku 

 
Vstavaný nábytok je vyrábaný na mieru u stolára, s ktorým firma úzko spolupracuje. 

Nábytok konštruuje z kvalitných materiálov aby nedochádzalo ku zbytočným reklamáciám 

a tým pádom k odďaľovaniu termínu odovzdania projektu. Vytvára nábytok z masívneho 

dreva prípadne dyhy, preglejky prípadne HPL a MDF dosky. Tento materiál je následne 

lakovaný podľa požadovaného dekóru, alebo obliepaný laminátom prípadne fóliou. 

Podľa váhy segmentu oznámi firme aký druh kotvenia do steny je potrebný. Tieto 

informácie sú následne odovzdané spolu s nábytkom remeselníkom, ktorý zabezpečia 

kotvenie a finálne zavesenie. Používajú na to technicky spomínané v kapitole 3.13. 

 

   Komunikačný mix 
 

  Reklamné billboardy 
 

 Billboardy navrhnuté kvalitným overeným grafikom, ktorý bude ďalej 

modifikovaný na letáčiky a ostatné reklamné produkty,  ako sú reklamné letáčiky, prípadne 
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môžu byť upravené do novín. Táto grafika by odhadom mohla stáť 3 500,-  Kč. Prenájom 

eurobilboardu rozmeru 2,4x5m stojí 5 000,- Kč na mesiac. Vylep by stál približne 500,- Kč 

a tlač billboardu 650,- Kč za kus.  

 

Tabuľka č.6 Rozpočet: reklamné billboardy 
Návrh reklamy grafikom 3 500 Kč 1x 

Tlač reklamy  650 kč/ks 2x 

Prenájom billoardu 5 000,- Kč/mesiac 2x 

Vylep billboardu 500 kč/ ks 2x 

Spolu  15 800 Kč  

 
  Reklamné letáčiky 

 

Navrhnuté  letáčiky formátu A6 s pútavou reklamou navrhnuté kvalitným grafikom, 

ktoré by boli rozdávané nárazovo na frekventovaných miestach brigádnikom. Cena na tlač 

5 000 ks by vychádzala približne 1 260,- Kč. Brigádnik 80Kč/hod, roznos by sa rozdelil 

do 3 dní po hodine, každý deň na inom mieste, aby bol rozptyl roznesenej reklamy väčší. 

Preplatenie nákladov na prepravu brigádnika cca 150 Kč. 

 

Tabuľka č.7 Rozpočet: reklama prostredníctvom letáčikov 

Návrh reklamy grafikom 850 Kč 1x 

Tlač reklamy  1260 Kč Za 5 000 ks 

Brigádnik 80 Kč/hod 3x 

Náklady na dopravu brigádnika 150 Kč Za 3 dni 

Spolu  2 500 Kč  

 

  Vytvorenie skupiny na sociálnej sieti 
 

Vytvorením skupiny na sociálnej sieti Facebook bude uľahčené prezentovanie nových 

projektov, prípadná komunikácia s potenciálnym zákazníkom. Vhodné bude tak isto 

vytvorenie dočasnej reklamy na bočných paneloch sociálnej siete, čo vychádza 200,- Kč 

na deň. Pokiaľ bude vidieť vedenie merkantilný pokles objednávok, tak vystaví reklamu 

približne na týždeň, spracovanú už spomínaným grafikom, buď mierne upravenú 
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alebo zostavenú na mieru. Podľa našich odhadov nastáva táto situácia v zimných 

mesiacoch, čiže reklama môže byť zverejnená 1 týždeň za mesiac po dobu 3 mesiacov 

v tomto období. 

Týmto krokom bude zabezpečené častejšie pridávanie príspevkov s novými 

projektami, ako aj pravidelnejšie dostávanie recenzií na zrealizované renovácie.  

 

Tabuľka č.8 Rozpočet: reklama na sociálnej sieti 

 Cena  Časový horizont 

Prenájom reklamy  200,- Kč/deň 3 týždne 

Úprava grafického návrhu 200,-Kč jednorazovo 

Spolu 4 400,- Kč  

 

  Vytvorenie smerových tabúľ 
 

Keďže je označenie v Řečkoviciach zle viditeľné a na prvé stretnutie sa zákazník 

má problém dostať na miesto určenia. Zvolili by sme dôkladnejšie značenie, 

aby sa zákazník bez problému dostal na požadovanú schôdzku v čas a nemrhal svojím 

ako aj dizajnérovým časom. Tabule by boli vytvorené z tvrdeného polystyrénu o hrúbke 

5mm, ktorý je vhodný do interiérov, je odolný voči poveternostným podmienkam, teplu 

a dažďu. Volili by sme tabule o rozmeroch 90x30 cm potiahnuté nálepkou s 10 ročnou 

životnosťou, obsahujúce značenie so šípkou ukazujúcu smer a so vzdialenosťou, v ktorej 

sa firma nachádza. Tabule by boli umiestnené na minimálne 2 viditeľných miestach. 

Jednalo by sa o jednorazový výdaj.   

 

Tabuľka č. 9 Rozpočet: navigačné tabule  

 Cena  Ks  

Grafika na tabuľu 300,- Kč 2x 

Výroba tabule  350,- Kč 2x 

Nálepka  2 000,- Kč 2x 

Spolu  2 650,- Kč  
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  Akciové balíčky  
 

Firma by mohla priniesť na trh zvýhodnené balíčky služieb. Keď si zákazník objedná 

službu na kľúč tak to pre neho bude finančne omnoho výhodnejšie. Akcia by bola 

poskytnutá v 10% zľave z celej renovácie. Pre firmu by to bolo stále výhodné pretože 

zákazník začne uvažovať nad prerábaním väčšieho počtu miestností a bude požadovať 

zabezpečiť ubytovanie. Je to pre spoločnosť veľmi výhodný ťah. 

 

   Distribúcia 
 

Distribúcia produktu prebieha v rôznych časových horizontoch, ktoré závisia 

od rozmeru a náročnosti potrebných prác na projekte.  Tieto projekty delíme do 3 kategórií 

ako sme už spomínali v kapitole 5.1.1 Cenová ponuka.  

 

1.   Najjednoduchší typ renovácie prebieha v časovom horizonte  9 týždňov 

na kompletnú renováciu, z toho je týždeň práce pre dizajnéra.  

 

2.   Druhý typ renovácie a to panelové byty sa pohybuje v časovom horizonte 10 až 12 

týždňov podľa náročnosti zmeny dispozícii, z toho 2 týždne potrebuje dizajnér 

nanávrh 

 

3.   Tretí typ, tehlové byty sa tieto zásahy pohybujú v časovom horizonte od 2 a pol 

mesiaca do 3 a pol podľa náročnosti dispozície a od pôvodného stavu bytu. 

Je to najdlhší proces, kvôli náročnosti prác a väčšinou zlému stavu bytu.  

 

 

Časový sled udalostí závisí taktiež na zvolenom materiáli, či je momentálne 

k dispozícii, ďalší faktor je čakanie na výrobu častí na mieru ako je napríklad nábytok 

od stolára, ktorý musí byť za zadaný hneď po zameraní priestoru, kvôli potrebnému času, 

ktorý musí stolár stráviť s výrobou nábytku. Taktiež musí byť zohľadnené technické 

vlastnosti náterov, lepidiel a pod. V prípade že niektorý z materiálov alebo komponentov 

nie je u obvyklých dodávateľov na sklade, alebo nie je schopný doručiť je možné, že sa čas 
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mierne natiahne. Prichádza v úvahu variant nájsť iného dodávateľa, ktorý komponent 

dodať dokáže.  

 

Každopádne sa firma snaží vždy dodržať vopred stanovené termíny, keďže majú 

vybudované dobré meno u zákazníkov.  

 

   Ekonomické zhodnotenie pripravených návrhov 
 

  Nový zamestnanci 
 

Na základe rozhovoru s vedením firmy sme zistili, že veľkým prínosom 

pre spoločnosť by bolo odbremeniť hlavnú dizajnérku, teda pani Nedělníkovú a prijať 

ďalšieho dizajnéra, ktorý by tak isto spracovával projekty. Tým pádom by bol čas riešiť 

projekty komplexnejšie a prijímať viac zákazníkov a väčších projektov. Ostatní 

zamestnanci sú podľa nášho úsudku zastrešení rovnomerne  a nie je potreba vytvárania 

nových zbytočných pozícii. 

 

Tabuľka č.10 Rozpočet: nový zamestnanci 

 Cena/mesiac Počet  

Zamestnanci plat 25 000,- Kč 1 osoba- dizajnér / mesačne 

Sociálne a zdravotné odvody 102 000,- Kč Ročne  

Príspevok na dopravu 10 000,- Kč Mesačne  

Spolu za rok 522 000,- Kč  

 

  Vytvorenie „Design pointu“ 
 

Ďalší väčší návrh by bol vytvorenie z budovy „Design point“ čiže centra, 

kde zákazník pod jednou strechou nájde viac úžitku naraz. Prvotný návrh je pozvať 

si k sebe ďalšiu firmu, ktorá sa aspoň okrajovo zaoberá týmto segmentom na trhu, 

ale nebude kradnúť zákazníkov, pomôžu si prosperovať navzájom.  
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Oslovená bola firma Sapeli, čo je spoločnosť zameraná na predaj dverí a zárubní, 

tak isto na doplnky ku tomuto sortimentu, ako sú kovania a kľučky. Táto firma by úzko 

spolupracovala so spoločnosťou rodiny Nedělníkovcov a bola hlavným dodávateľom 

tohoto sortimentu, čím by vznikol „Sapeli point“. 

 

Tabuľka č.11 Rozpočet: vybudovanie Design pointu 

 Cena  Ks  

Realizácia  840 000,- Kč/ jednorazovo Za celý objekt  

Nájom 9 000,- Kč/ mesiac Mesačne  

Spolu  948 000,- Kč  

 

   Poskytnutie priestorov dizajnérskej škole 
 

Voľné priestory by mohli byť poskytnuté škole IDK, ktorá organizuje rekvalifikačné 

kurzy pre záujemcov. Táto myšlienka by dokonale zapadala do celej koncepcie Design 

pointu, nakoľko škola vedie víkendový kurz a počas týchto hodín lektori, ktorí nežijú 

v Brne, potrebujú niekde prespať. Čiže pokiaľ bude garsónka voľná, môžu prespať práve 

tam. Ďalšie pozitívum by bolo spolupracovanie so spoločnosťou Sapeli, ktorá bude mať 

na showroome množstvo vzoriek drevo-dekórov ako aj priamo modelov dverí, čo bude 

vhodné pre výučbu študentov. Firma Sapeli by si mohla odchytiť šikovných dizajnérov, 

ktorí by mali záujem o prácu v tejto spoločnosti. Dosiahnutím týchto aktualizácii pre firmu 

by sa rozšírilo portfólio ich poskytovaných služieb a  firma by bola schopná zabezpečiť 

stavebné práce, realizačné práce podľa návrhu a požiadaviek, zastrešovala by dizajnérov, 

financovanie, možnosť prenocovať v prípade potreby. Tým by bola firma mierne 

diverzifikovaná v správnom smere a portfólio by bolo kompletné. 

 

 

Tabuľka č.12  Rozpočet: vybudovanie priestorov pre IDK 
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 Cena  Ks  

Realizácia  850 000,- Kč/jednorazovo Za celý objekt 

Nájom  9 000,- Kč Mesačne  

Spolu  958 000,- Kč  

   Vytvorenie garsoniér  

 
Jeden z návrhov zlepšenia je vytvorenie dočasnej ubytovne pre ľudí, 

ktorých byt prechádza renováciou na kľúč a nemajú kde zatiaľ žiť. Vytvorené by boli 3 

garsónky, ktoré by bohato stačili ako dočasný domov pre menšiu rodinu. Boli by odbúrané 

starosti zákazníka a firma by vďaka tomu prosperovala. Tak isto by mohli byť využívané 

pre lektorov z kurzov IDK, čo by bol ďalší zisk pre firmu. 

 

Tabuľka č.13 Rozpočet: vybudovanie garsoniér 

 Cena  Ks  

Realizácia 2 400 000,- Kč / jednorazovo  Za všetky 3 

Nájom  4 000,- Kč /mesiac Za jednu mesačne 

Spolu za rok 920 000,- Kč  
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   Celkové finančné zhrnutie nákladov a predpokladaný zisk 
 

V nasledujúcej tabuľke pripravili zhrnutie potrebných nákladov jednorazových 

ako aj celoročných pre uskutočnenie marketingového plánu, ktoré by pomohli naplniť 

nový marketingový mix spoločnosti. 

 

Tabuľka č. 14 Zhrnutie nákladov 

 Náklady jednorazové  
  
Reklama billboardy 15 800,- Kč 
Reklama  letáčiky 2 500,- Kč 
Reklama sociálne sieť 4 400,- Kč 
Smerovacie tabule 2 650,- Kč 
Vybudovanie design pointu 840 000,- Kč 
Vybudovanie priestorov pre IDK 850 000,- Kč 
Vybudovanie garsoniér  240 000,- Kč 
  

Spolu  1 955 350,- Kč 
  
 Náklady celoročné 
  
Noví zamestnanci 522 000,- Kč 
Design point nájom + energie  108 000,- Kč 
Priestory pre IDK nájom + energie 108 000,- Kč 
Garsoniéry nájom + energie 48 000,- Kč 
Ing. Jozef Nedělník s.r.o. nájom + energie  240 000,- Kč 
  

Spolu  804 000,- Kč  
 

 

Spoločnosť je schopná vykonávať 12 najjednoduchších projektov prebiehajúcich 

paralelne v rámci jedného roku, čo znamená, že tento počet by pokryl všetky náklady firmy 

a výdavky spojené s outsourcovanými službami a vyplatil všetkých pohľadávky, tým 

pádom by spoločnosť bola v stabilnej pozícií, avšak by výrazne neprekročila pozíciu 

zvratného bodu. Tento fakt poukazuje na to, že spoločnosť by mala pracovať na 14. 

projektoch za rok, aby sa dostala do pozície, v ktorej bude chod spoločnosti vynášať zisk. 

Ďalšou možnosťou je rozdeliť 2 pracovné tímy tak, aby každý tím bol schopný pracovať 

na 2 projektoch paralelne, čo by znamenalo, že by bolo možné urobiť 18 projektov v rámci 

jedného roku, ak uvažujeme o projektoch v trvaní 2 mesiace. Najvyšší zisk by spoločnosť 

dosiahla v prípade, ak by dokázala pracovať na 24. projektoch za rok. Čo by bolo možné 
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po použití nášho marketingového mixu. Tento stav by bol možný za predpokladu, 

že by spoločnosť mala k dispozícii 3-4 tímy, ktoré by boli schopné pracovať 

na 4. projektoch paralelne.  
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ZÁVER 
 

Nová doba prináša veľa zmien, technológií, vízií a procesov, ktoré výrazne menia 

zastaralé fungovania všetkých spoločností a dochádza k implementácií jednotlivých 

krokov do samotného fungovania na trhu. Jedným z výrazne ovplyvnených odvetví  

v rámci pokroku sa za posledné roky stali firmy zamerané na výstavbu, renovácie, 

rekonštrukcie, úpravy bytov, bytových jadier a domov. Tieto zmeny vychádzajú nielen  

z nových prístupov a materiálov, ale hlavne predikcií, návrhov a vizualizácií zmien, 

ktoré sú poskytnuté zákazníkom pre vybudovanie lepšieho vzťahu spoločnosť - zákazník. 

Stanovanie si priorít vo vzťahu k zákazníkom a posúvanie hraníc poskytovaných služieb 

pri naplňovaní potrieb zákazníkov vedie k prosperite, a keďže vývoj a výskum 

zaznamenáva zásadné pokroky pri skracovaní inovačných cyklov, tým je možné pozorovať 

rýchlejší rozvoj firmy.   

Hlavným cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť marketingový mix vychádzajúci 

z niekoľkých zvolených typov marketingových analýz, ktorých výsledky sme využili  

na aplikovanie vhodnej marketingovej stratégie spoločnosti s ohľadom na konkurenčné 

prostredie.  

 V teoretickej časti diplomovej práce sme analyzovali problematiku marketingu, 

marketingového mixu, ceny, reklamy, produktu, miesta, dodávateľov, odberateľov, 

distribučných kanálov. Veľká časť bola venovaná analýzam (SWOT, SLEPT, Porterov 

model 5 síl...), segmentácií trhu, výberu trhovej pozície. 

Praktickú časť diplomovej práce sme rozdelili na 3 väčšie celky.  

Prvým sú technické atribúty a produktové ponuky spoločnosti, druhým zhodnotenie 

súčasného stavu a posledným tretím sú vlastné návrhy a riešenia. Kapitola technických 

atribútov a produktov zahŕňa všetky činnosti, ktoré spoločnosť vykonáva 

pri rekonštrukciách a renováciách a takými sú napr.: zameranie priestorov, modelovanie 

priestoru pomocou  3D programu, vŕtanie, búracie a prípravné práce, nové konštrukčné 

priečky a stropy, vzduchotechnika, odsávanie, izolácia, kúrenie, podlahy a iné.  
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Druhým väčším celkom v rámci praktickej časti bolo zhodnotenie súčasného stavu.  

Pri analýze vonkajšieho prostredia sme použili nasledovné analýzy: Porterova analýza  

a SLEPT. Porterova analýza semi-kvantitatívnym hodnotením poukázala na to, 

že najväčším rizikom sú neočakávané situácie s dodávateľmi a najväčšou príležitosťou je 

prosperita firmy  a hľadanie nových príležitostí. V rámci SLEPT analýzy pomocou semi-

kvantitatívnej metódy sme poukázali na fakt, že najväčším rizikom pre spoločnosť je strach 

z recyklovaného materiálu a najväčšou príležitosťou je zvýšený záujem o rekonštrukcie 

využitím služieb firmy. Ďalšou analýzou bola analýza vnútorného prostredia, 

kde sme zistili, že najvplyvnejším faktorom, ktorý má dopad na spoločnosť je faktor 

vedecko-technického rozvoja poukazujúci na hrozbu konkurencie na trhu, ktorá aplikuje 

neustále zmeny. Prostredníctvom SWOT analýzy sme kvalitatívnou metódou definovali 

slabé stránky a hrozby. Slabé stránky sú: zámer len na jeden sortiment a málo dizajnérov v 

spoločnosti. Hrozby sú: konkurencia, kopírovanie a nasýtenie trhu. Kvantitatívnymi 

a kvalitatívnymi výskumnými metódami sme určili aké má spoločnosť výhody 

a nedostatky. Zamerali sme  sa na jednotlivé nedostatky, pretože našim cieľom je zlepšiť 

postavenie spoločnosti na trhu a zabezpečiť jej rozvoj a prosperitu v nadchádzajúcom 

období.  

Tretím celkom sú vlastné návrhy a riešenia vychádzajúceho z celého 

predchádzajúceho rozboru. Navrhované riešenia predstavujú predpokladanú východiskovú 

situáciu ako spoločnosť môže dosiahnuť rozvoj, prosperitu, zinovovanie a v neposlednom 

rade zisk. Ak spoločnosť bude implementovať navrhované zmeny a zavedie ich do bežnej 

prevádzky podľa našich výpočtov môže dosiahnuť predpokladaný zisk a návratnosť 

investícii už v priebehu jedného roka, čím by získala nielen upevnenie a zlepšenie 

postavenia na trhu  v porovnaní s konkurenciou, ale aj  by výrazne zvýšila svoje 

dobré meno a zázemie  na českom trhu. 
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