
 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na provedení analýzy nákupního procesu ve společnosti 

GYMBOOM s.r.o. Teoretická část práce vymezuje základní charakteristiku nákupního 

procesu. Tato práce analyzuje současný stav nákupního procesu, společně se současným 

procesem skladování. Na základě teoretických poznatků je v poslední části práce 

poukázáno na problémové oblasti a jsou navržena možná řešení, která pomohou odstranit 

zjištěné nedostatky a umožní rozvoj podnikání.  
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Abstract 

This master thesis is focused on the analysis of the purchasing process in the company 

GYMBOOM ltd. The theoretical part of the thesis defines basic characteristics of the 

purchasing process. This thesis is analising the current condition of the purchasing 

process together with current storage process. Based on the theoretical knowledges in the 

last part of the thesis, there are also highlighted problematic fields and suggested possible 

solutions, which can help to eliminate identified deficiencies and enable the development 

of business.  
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ÚVOD 

V dnešní době, kdy hospodářství je velmi vyspělé, je pro malé podniky a podnikatele čím 

dál náročnější zachovat si nějakou konkurenceschopnost vůči velkým a vlivným 

podnikům. Aby i malé podniky byly schopné si konkurenceschopnost udržet, je důležité 

mít dostatečné znalosti a povědomí o vlivech vnějšího a vnitřního okolí, které na podnik 

působí. Jelikož jsou pro malé podniky důležité i malé zakázky, vždy je nutné 

se  rozhodovat efektivně a správně nakládat se všemi dostupnými prostředky a zdroji.  

Každý podnik se snaží být vždy lepší, než ten, který je na ulici vedle či naproti něj. 

Nenajde se podnik, který by neměl konkurenci a díky tomu si může zákazník vybírat, kde 

si zboží koupí. Důležité je, aby i jednotlivé podniky sledovaly své zákazníky a jejich 

individuální potřeby, protože uspokojit požadavky zákazníků je čím dál obtížnější.  

Jednou ze základních a nejdůležitějších podnikových aktivit je nákup, který v posledních 

letech důsledkem globalizace nabývá velkého významu. Dříve byl nákup považován 

pouze za takovou pomocnou funkci. Nyní ale jde o funkci se strategickým potenciálem, 

který může představovat zdroj, který přinese konkurenční výhodu. Každá firma si může 

vybírat z velkého množství dodavatelů. Ne však všichni dodavatelé odpovídají 

požadavkům, které si podnik stanovil. Z tohoto důvodu je vhodné, aby v rámci výběru 

správného dodavatele proběhlo menší výběrové řízení.  

S nákupní funkcí je také z velké části spjato zásobování, které je také jednou z funkcí 

podniku. Jde o činnost, díky níž si podnik zajišťuje potřebné množství surovin 

a  materiálu, různého druhu a v různé kvalitě. Ve vlastním zájmu podniku je to, aby 

zásoby byly co nejmenší, mnohdy je však těžké odhadnout jaké množství by mělo být na 

skladě drženo. Proto je nutné tyto zásoby nějak řídit. Hlavním úkolem řízení zásob je, aby 

byl zajištěn plynulý provoz podniku při minimálních nákladech. V současné době jde 

vývoj veškerých technologií rychle dopředu a mnoho procesů probíhá v podnicích 

paralelně i  elektronicky. Proto jsou z velké míry využívány moderní počítačové softwary 

a  programy.  

Tato diplomová práce se zabývá ekonomickým i věcným zhodnocením nákupní funkce 

ve společnosti GYMBOOM s.r.o., která je zaměřena na prodej kvalitního fitness oblečení. 

Tato společnost je na trhu velmi krátce a nemá ještě zcela ucelené veškeré aktivity uvnitř 

podniku.  
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CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem mé diplomové práce je návrh na zajištění obchodní organizace nákupní 

funkcí ve vztahu k trhům dodavatelů, sloužící k rozvoji podnikání ve sledovaném 

obchodním subjektu GYMBOOM s.r.o., zabývající se prodejem kvalitního fitness 

oblečení. Diplomová práce je rozčleněna do tří základních částí. První část obsahuje 

teoretická východiska, poté následuje část analytická, která je následována částí 

návrhovou. Aby bylo hlavního cíle dosaženo, je nezbytné zpracovat cíle dílčí. 

Prvním dílčím cílem je zpracování teoretických přístupů k dané problematice. Jsou zde 

zahrnuty a objasněny pojmy z oblasti obchodního podnikání, nákupu, řízení zásob 

a  metody výběru správného dodavatele. V rámci tohoto cíle budou také vymezeny 

analýzy podnikatelského prostředí, se zaměřením na PEST analýzu, Porterovu analýzu 

pěti sil a SWOT analýzu, které budou následně potřebné v části analytické.  

Druhým dílčím cílem je představení a popis zvoleného obchodního subjektu. V rámci 

tohoto cíle bude specifikováno nabízené portfolio oblečení a doplňků. Zároveň zde budou 

představeni dodavatelé a jejich vazby na obchodní subjekt. Nakonec vymezím segment 

potenciálních zákazníků obchodního subjektu na základě vyhodnocení dotazníkového 

šetření, kterým byly zjišťovány informace o zákaznících, jejich reakce na novou značku 

fitness oblečení na trhu a postavení k zdravému životnímu stylu. 

Následujícím, v pořadí třetím dílčím cílem, je provedení analýz podnikatelského prostředí 

s následným vyhodnocením.  

Čtvrtým dílčím cílem je zjištění podmínek realizace nákupu u jednotlivých dodavatelů 

a  jejich ekonomické zhodnocení.  

Pátým a zároveň posledním dílčím cílem je zpracování přínosů plynoucí z návrhů řešení, 

které by mohly sloužit k budoucímu rozvoji podnikání. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část diplomové práce bude zaměřena na důležitá teoretická východiska a poznatky 

v oblasti nákupu. Tato východiska budou sloužit jako podklad v části praktické. Budou 

zde vymezeny a objasněny základní pojmy týkající se tématu podnikání a nákupního 

procesu. Při zpracování a analýze nákupního procesu a faktorů, na něj působících jsou 

nedílnou součástí také analýzy, které budou popsány v jednotlivých podkapitolách této 

části práce.  

1.1 Podnikání 

Samotný pojem podnikání, v posledních letech zcela zdomácněl a je používán v běžném 

slovníku. Toto slovo je však odvozeno od slova podnikatel, které pochází z francouzštiny 

a ve svém původním středověkém významu znamenalo prostředník či zprostředkovatel. 

V evropském pojetí slova podnikání či podnikatel (enterprise, enterpreneur) je používán 

také anglo-americký výraz pro podnikání (business), který ve významu obchodování 

znamená přímo zisková a účelová aktivita (Veber, Srpová, 2012).  

Zákon o obchodních korporacích neuvádí definici podnikání jako takovou. Obchodní 

zákoník, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2013 definoval podnikání 

jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na 

vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku (Štenglová, 2010).  

Mezi základní právní předpisy, které upravují podnikání v České republice, patří: 

 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; 

 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o  obchodních korporacích); 

 zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon); 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Jediná platná definice zohledňující podnikání a současně definující podnikatele je 

uvedena v § 420 občanského zákoníku, kde je napsáno: „Kdo samostatně vykonává na 

vlastní účet a  odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem 

se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této 
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činnosti za podnikatele.“ Tato definice přesně vymezuje co je to podnikání a kdo je to 

podnikatel. Aby byla definice správně pochopena, rozčlením ji na několik částí, kterými 

jsou soustavná činnost, samostatná činnost, vlastní účet, vlastní zodpovědnost a dosažení 

zisku.  

Soustavná činnost představuje takovou činnost, která není náhodná, ale je vykonávána 

s tím, že bude prováděna i nadále. Není to tedy činnost náhodná či příležitostná. Spadají 

sem také činnosti, které jsou prováděny několikrát do roka s úmyslem je opakovat 

(iPodnikatel.cz, 2014). 

Samostatná činnost znamená, že podnikající osoba sama rozhoduje o době, organizaci 

a místě, kde je činnost realizována. Osoba si finančně sama zajišťuje veškerou činnost 

a  rozhoduje o  použití zisku z činnosti (iPodnikatel.cz, 2014).  

Z podnikání na vlastní účet vyplývá, že podnikatel vykonává činnost pod vlastním 

jménem. Pokud je subjekt zapsán do obchodního rejstříku, vystupuje pod názvem firmy. 

Nelze provozovat činnost na někoho jiného (iPodnikatel.cz, 2014). 

Podnikání na vlastní zodpovědnost znamená, že podnikatel je odpovědný za veškeré 

závazky, které souvisejí s jeho podnikáním. Nejedná se pouze o obchodní majetek, ale 

také o majetek, který je určen pro vlastní potřebu (iPodnikatel.cz, 2014). 

Dosažení zisku je cílem každého podnikatelského subjektu. Samozřejmě ne vždy je 

výsledek hospodaření kladný, ale také se jedná o podnikání. Hlavním smyslem je však 

neustálý růst hodnoty firmy a tím dosahování zisku (iPodnikatel.cz, 2014). 

1.2 Podnikatel 

Dle Mulačové (2013) je podnikatel, zjednodušeně řečeno, osoba provozující podnikání. 

Může jím být fyzická osoba nebo právnická osoba. Dříve byl pojem podnikatel vymezen 

v § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění účinném do 31. 12. 2013. 

Nynější definice podnikatele je specifikována v § 421 občanského zákoníku, kde je 

uvedeno: „Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za jakých 

podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstříku, stanoví jiný zákon. Má se za to, že 

podnikatelem je osoba, která má k  podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle 

jiného zákona.“ Tato definice zahrnuje jak majitele živnostenských oprávnění, tak OSVČ 

bez živnosti. 
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Pokud chceme samostatně vymezit slovo podnikatel, nebude to příliš jednoduché. 

Podnikatele můžeme definovat jako osobu realizující podnikatelské aktivity s rizikem 

rozšíření nebo ztrátou vlastního kapitálu. Dále je to osoba, která je schopná rozpoznat 

příležitosti a využít zdroje a  prostředky k dosažení předem stanovených cílů i za určitého 

rizika. A nakonec je to také iniciátor a nositel podnikání. Vkládá do podnikání nejen své 

finanční prostředky, ale také svůj čas a úsilí. A v neposlední řadě přebírá na sebe riziko 

s cílem dosáhnout svého finančního a  osobního uspokojení (Veber, Srpová,  2012).  

1.3 Podnik 

Synek (2011) definuje podnik jako vzniklou instituci, sloužící k výkonu podnikatelské 

činnosti. Podnik může mít po právní stránce různou formu, která odpovídá charakteru 

výroby nebo služeb. Musí být založen dříve, než podnikatel zahájí podnikatelskou 

činnost.  

V § 502 občanského zákoníku je vymezen podnik jako obchodní závod: „Obchodní 

závod (dále jen „závod“) je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který 

z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla 

slouží k  jeho provozu.“  

Dále je pak v § 700 občanského zákoníku vymezen také rodinný závod jako: „Za rodinný 

se považuje závod, ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z  manželů 

i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého 

stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob. Na ty z nich, kteří trvale pracují pro 

rodinu nebo pro rodinný závod, se hledí jako na členy rodiny zúčastněné na provozu 

rodinného závodu.“ 

Srpová a Řehoř (2010) tvrdí, že v nejširším slova smyslu můžeme podnik chápat také 

jako subjekt, kde dochází k přeměně vstupů na výstupy. Jinak řečeno se jedná 

o  ekonomickou a  právně samostatnou jednotku, která byla založena za účelem 

podnikání.  

Tetřevová (2017) upozorňuje na to, že Evropská komise vydala nařízení, kde je definován 

podnik jako každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na právní 

formu (Nařízení Komise č. 800/2008).  
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1.4 Právní formy podnikání 

V dnešní době si lidé většinou myslí, že podnikat může každý, ale není tomu tak. Pokud 

se však jednou člověk rozhodne, že začne podnikat, jeho první otázkou bude, jakou formu 

podnikání si  má zvolit. Martinovičová (2014) upozorňuje, že před rozhodnutím je 

důležité porovnat a  zvážit přednosti a  nedostatky jednotlivých právních forem. Jedná 

se zejména o zvážení formy ručení, jednatelské oprávnění, účast na zisku, výše 

základního kapitálu, zdanění apod., přičemž volba bývá většinou kompromisem. Dle 

právní formy se podniky zpravidla dělí na podniky jednotlivce, obchodní korporace 

a státní podniky. Do podniků jednotlivce patří obvykle živnosti nebo podniky jednotlivců, 

kteří podnikají na základě zvláštních předpisů a  do obchodních korporací spadají 

obchodní společnosti a také družstva.  

1.4.1 Podnikání fyzických osob 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání uvádí v § 2, že: „Živností je soustavná 

činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem 

dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ Tento zákon se vztahuje jak 

na osoby fyzické tak i právnické. Živnosti nejsou pouhé provozování drobného podnikání 

fyzickou osobou. Jeden podnikatel může provozovat více než jednu živnost, podmínkou 

však je, že pro každou živnost musí vlastnit živnostenské oprávnění. 

Živnosti dělíme do dvou základních skupin. První skupinu tvoří živnosti ohlašovací 

a  druhou skupinou jsou živnosti koncesované. Živnosti ohlašovací jsou pak dále 

rozděleny na živnosti vázané, řemeslné a volné. Mezi nejrozšířenější patří živnosti volné, 

především z důvodu, že k provozování není nutná odborná způsobilost (Veber, 

Srpová,  2012). Na obrázku 1 na následující straně je zobrazeno rozdělení živností pro 

lepší představivost.  

K provozování živnosti je nutné splnit všeobecné podmínky dle § 6 odst. 1 zákona 

č.  455/1991  Sb., o živnostenském podnikání, jedná se o: 

 způsobilost k právním úkonům, 

 dosažení věku 18 let, 

 bezúhonnost. 
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Obrázek 1: Rozdělení živností 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Živnosti koncesované 

Tento druh živnosti lze provozovat pouze na základně udělení státního povolení, 

tzv.  koncese. Aby toto povolení bylo uděleno, je nutné prokázat odbornou způsobilost, 

případně další stanovené podmínky. Jedná se například o činnosti, jako je prodej zbraní 

a  střeliva či provozování taxislužby (Živnosti.eu, 2017). Přehled koncesovaných živností 

je uveden v příloze č.  3  k zákonu č.  455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 

Živnosti ohlašovací 

Veškeré živnosti spadající do této skupiny jsou podmíněny odbornou způsobilostí, není 

však nutné získat udělení povolení ze strany státu k provozování živnosti. Živnosti 

vznikají na základně ohlášení na živnostenském úřadě, a pokud jsou splněny podmínky 

ze strany podnikatele, je mu vydán živnostenský list (Mulačová, 2013).  

Živnosti řemeslné 

Pro získání oprávnění k provozování řemeslné živnosti je nutné splňovat podmínku 

odborné způsobilosti. To znamená, že jsme získali potřebné vzdělání. Tato způsobilost 

se  dokazuje výučním listem, vysvědčením o ukončení studia střední školy, vysvědčením 

o  maturitní zkoušce nebo diplomem o absolvování vysoké školy. Přehled řemeslných 

živností je uveden v příloze č.  1  k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 

Řemeslnou živností je například zlatnictví, klenotnictví, řeznictví, pekařství, hostinská 

činnost (Lipovská, 2017). 

Živnosti

Ohlašovací

Vázané

Řemeslné

Volné

Koncesované
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Živnosti vázané 

U vázané živnosti je opět nutné prokázat odbornou způsobilost stejným způsobem jako 

u  živností řemeslných. Přehled vázaných živností je uveden v příloze č.  2  k zákonu 

č.  455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (Živnosti.eu, 2017). Vázanou živností je 

například výroba nebezpečných chemických látek, provádění staveb, provozování 

autoškoly, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb.  

Živnosti volné 

K živnostenskému oprávnění k provozování živnosti volné není vyžadováno prokazování 

odborné ani jiné způsobilosti. Musí být pouze splněny všeobecné podmínky dle 

§  6  odst.  1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (Živnosti.eu, 2017). 

Mezi volné živnosti patří maloobchod, velkoobchod, provozování tělovýchovných 

a  sportovních zařízení, překladatelství.  

1.4.2 Podnikání právnických osob 

Podnikání právnických osob je v České republice další možnost podnikání. Nejčastější 

formou podnikání je prostřednictví obchodní společnosti. Dříve byla veškerá 

problematika podnikání právnických osob upravována zákonem č. 513/1991 

Sb.,  obchodní zákoník, nyní je vše podřízeno zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích. Tento zákon vymezuje v § 1 odst. 1 a odst. 2 obchodní korporace 

takto: „Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen „společnost“) 

a  družstva. Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a  komanditní společnost 

(dále jen „osobní společnost“), společnost s ručením omezeným a  akciová společnost 

(dále jen „kapitálová společnost“) a evropská společnost a evropské hospodářské 

zájmové sdružení.“ 

Za obchodní společnost je považováno sdružení osob, které mezi sebou uzavřely 

společenskou smlouvu v předepsané formě, účelové sdružení majetku a jednotky územní 

samosprávy. Právnická osoba na rozdíl od osoby fyzické vzniká až dnem zápisu do 

obchodního rejstříku (Vochozka, 2012).  

Na obrázku 2 jsou rozkresleny právnické osoby, jak jsou stanoveny v zákonu 

č.  90/2012  Sb., o  obchodních korporacích. Jsou rozlišovány osobní a kapitálové 

společnosti. Do  osobních společností patří veřejná obchodní společnost a komanditní 



19 
 

společnost. Na  druhé straně vidíme, že do kapitálových společností patří společnost 

s ručením omezeným a akciová společnost.  

 

Obrázek 2: Přehled obchodních společností 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Osobní společnosti 

Osobní společnosti jsou většinou vlastněny dvěma nebo více osobami. U tohoto typu 

společností se předpokládá, že společníci jsou osobně zapojeni do chodu společnosti. 

Výše základního kapitálu není u tohoto typu společností stanovena.  Ze zákona není 

předepsána vnitřní organizační struktura a o záležitostech se společníci rozhodují 

společně ve sboru, především jednomyslně (Mulačová, 2013).  

Veřejná obchodní společnost 

Veřejná obchodní společnost patří mezi nejjednodušší typ osobní společnosti. Je založena 

minimálně dvěma osobami, ať jsou to fyzické nebo právnické osoby. Při založení nejsou 

povinni skládat žádný základní kapitál, protože jeho výše není dle zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních korporacích, stanovena. Společnost vzniká zápisem do obchodního 

rejstříku. Jednání společníků může být upraveno ve společenské smlouvě, ale jinak je 

oprávněn každý společník jednat samostatně. Všichni společníci ručí celým svým 

majetkem společně a  nerozdílně. Stejně jako zisk, který je dělen mezi společníky rovným 

dílem (Vochozka, 2012).  
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Komanditní společnost 

Komanditní společnost je typem osobní společnosti, i když některými znaky spadá 

částečně do kapitálových společností, můžeme spíše říci, že se jedná o společnost 

smíšenou. Tuto společnost zakládají dvě osoby, komplementář a komanditista. 

Společnost vzniká opět zápisem do obchodního rejstříku. Minimální výše základního 

kapitálu není stanovena, vkládá ho pouze komanditista. Do výše nesplaceného kapitálu 

ručí komanditista za závazky společnosti. Naopak komplementář ručí celý svým 

majetkem. Zisk je dělen dle společenské smlouvy nebo na polovinu mezi účastníky. 

Oprávnění k řízení má pouze komplementář, komanditista má pouze kontrolní pravomoc 

(Mulačová,  2013).  

Kapitálové společnosti 

Jak již vyplývá z názvu, je zde určitá vkladová povinnost společníka nutností. Naopak 

osobní účast společníka na provozu a řízení společnosti nutností není. Základní kapitál je 

stanoven v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Ze zákona je předepsána 

vnitřní organizační struktura společnosti. Nevýhodou u kapitálových společnosti je větší 

administrativní náročnost a nutnost vést podvojné účetnictví (Mulačová, 2013).  

Společnost s ručením omezeným 

V zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích se dočteme, že: „Společnost 

s  ručením omezeným je společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně 

do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku 

v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění.“ Tento typ společnosti patří mezi nejmladší 

a zároveň nejrozšířenější obchodní společnosti. Na území České republiky mohl tento typ 

společnosti vznikat až od roku 1906 jako jednodušší varianta akciové společnosti. 

K založení stačí jedna osoba, která musí vložit základní kapitál v minimální výši 1  Kč. 

Mezi jednu z hlavních výhod patří právě omezené ručení společníků. Za dluhy ručí celým 

svým majetkem sama společnost (Lipovská, 2017).  

Založení společnosti s ručením omezeným je mnohem náročnější než u osobních 

společností. Je nutné, aby byla sepsána společenská smlouva, byl složen základní kapitál 

nebo jeho část, bylo získáno živnostenské oprávnění, proveden zápis do obchodního 

rejstříku a nakonec registrace u finančního úřadu. Statutární orgán je tvořen jedním nebo 

více jednateli. Pokud je jednatelů více, může každý z nich jednat jménem společnosti 

samostatně, pokud není ve společenské smlouvě stanoveno jinak. Nejvyšším orgánem je 
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však valná hromada, která rozhoduje o jmenování a odvolání jednatelů, o změnách 

v rámci společenské smlouvy nebo schvalování účetní závěrky (Vochozka, 2012). 

Akciová společnost 

Z § 243 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporací vyplývá, že: „Akciovou 

společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií.“ A dále 

se v § 246 odst.  2  dočteme, že: „Výše základního kapitálu akciové společnosti je alespoň 

2 000 000 Kč, nebo 80  000 EUR.“ Akciová společnost se pro svou náročnost moc 

nevyskytuje mezi malými a středními podniky. Patří k jedné z nejstarších forem 

kapitálové společnosti. Bývá založena většinou jednou právnickou osobou či dvěma nebo 

více zakladateli. Společnost ručí za porušení závazků celým svým majetkem, naopak 

akcionáři neručí za závazky společnosti vůbec. Základním dokumentem akciové 

společnosti jsou stanovy (Veber, Srpová 2012).  

Mezi hlavní výhodu akciové společnosti patří to, že zde nejsou žádné osobní závazky 

akcionářů, je zde snadná kumulace kapitálu, který umožňuje provádět i rozsáhlou činnost. 

Jako další výhodu je důležité zmínit snadnost převoditelnosti vlastnictví akcií a řízení 

profesionálním managementem. Samozřejmě, není to pouze o výhodách, akciová 

společnost má i spoustu nevýhod. Největším omezením a také nevýhodou je dvojí 

zdanění výnosů akcionářů. Nejdříve je nutné odvést daň ze zisku právnických osob a poté 

následně daň z kapitálového výnosu. U  akciové společnosti je větší míra regulace a velká 

kapitálová náročnost (Mulačová, 2013).  

1.5 Obchodní podnikání 

Návštěva obchodu se v dnešní době jeví jako zcela samozřejmá aktivita, kterou 

provádíme každý den. Obchod však není pouze postavená budova, kde můžeme nakoupit 

zboží nebo služby, ale obchodem lze nazývat mnoho ekonomických vztahů v rozvinuté 

tržní společnosti. Obchodem je možné také nazývat navzájem spolu spolupracující státy, 

které spolu obchodují za záměrem získání produktů, které nemohou být vyrobeny v jejich 

zemích a aby byla zvýšena rozmanitost produktů v jejich zemi (Záboj, 2007).  

Obchod lze chápat především ze dvou hledisek. První hledisko představuje chápání 

obchodu jako činnosti a druhým hlediskem je chápání obchodu jako samostatné instituce. 

Obchod jako činnost v sobě nese nejobsáhlejší význam. Jedná se o veškeré činnosti 
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zahrnující nákup a prodej zboží. Patří sem však i organizace, které se zaobírají výrobou 

nebo poskytováním služeb. Chápání významu obchod jako instituce je jednodušší, jedná 

se o subjekty, které zboží nakupují pro další prodej bez podstatných úprav. Patří sem 

především obchody se spotřebním zbožím a  zbožím určené pro další podnikání 

(Pražská,  2002). 

Co se týče třídění obchodu, tak ten může být rozčleněn dle různých hledisek, které jsou 

přehledně uvedeny v následující tabulce (Záboj, 2007).  

Tabulka 1: Třídění obchodu 

Hledisko Příklad 

Podle druhu prodávaného zboží 
potraviny, nepotraviny – spotřební zboží, 

průmyslové zboží, ostatní 

Podle velikosti prodejní plochy 
drobné prodejní jednotky, supermarkety, 

hypermarkety 

Podle způsobu prodeje 
samoobslužný, zásilkový, pultový, 

elektronický 

Podle způsobu inkasa plateb hotovostní, úvěrové 

Podle obchodních operací 
obchod ve výrobě, velkoobchod, maloobchod, 

aukce, burzy, veletrhy 

Podle teritoria tuzemský, zahraniční, mezinárodní 

Podle vlastnictví soukromý, státní, družstevní 

Zdroj: vlastní zpracování dle Záboje (2007, str. 9-10) 

 

Podle velikosti působnosti organizace lze obchod rozdělit na následující kategorie 

(Pražská,  2002): 

 vnitřní obchod – obchod na celostátním a regionálním trhu; 

 zahraniční obchod – vývoz a dovoz zboží přes hranice jiného státu; 

 mezinárodní obchod – obchodní aktivity ve více zemích. 

1.5.1 Maloobchod 

Maloobchod je vlastně takovým prostředníkem mezi výrobcem a spotřebitelem. Jako 

prostředník musí maloobchod plnit řadu funkcí. Dá se říci, že hlavní funkcí, kterou 
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maloobchod zastává, je překonávání časového nesouladu mezi časem výroby a časem 

nákupu zboží a překonávání rozdílů mezi místem výroby a místem prodeje. Mezi další 

funkce také patří poskytování záruky kvality zboží, zajišťování zásobovacích cest 

a  rychlejší úhrady dodavatelů (Cimler, 2007).  

Hlavní činností maloobchodu je nákup zboží od výrobce nebo velkoobchodu a jeho 

následný prodej bez dalšího zpracování či úprav konečnému spotřebiteli. Jde především 

o cílevědomé soustředění určitého druhu nebo skupin zboží s cílem zajištění takové 

nabídky zboží, která odpovídá místu, času, druhu, množství, kvalitě a cenové úrovni 

požadavků konečných zákazníků (Mulačová, 2013).   

1.6 Podnikové funkce 

Jednoduše lze říci, že nákup a prodej jsou náplní každého podnikání. Jde o nějakou 

směnu, tedy o získání nějakého produktu od někoho tak, že mu bude nabídnuto na oplátku 

něco jiného (Lukoszová, 2004). 

Kotler (2007) tvrdí, že aby nějaká směna mohla proběhnout, je nutné k jejímu splnění 

několik podmínek. Této směny se musí účastnit nejméně dvě strany, kdy každá z nich 

musí vlastnit něco, co nabídne druhé straně. Obě strany směny jsou schopné a  ochotné 

mezi sebou jednat a  zároveň si zachovat svobodu přijmutí nebo odmítnutí nabídky. 

A  poslední podmínkou je to, že každá strana musí být schopna produkt dodat.  

Pokud jsou podmínky splněny, může dojít k procesu směny, což představuje určitou 

transakci.  Na jedné straně vystupuje kupující, který uskutečňuje nákup a na druhé straně 

vystupuje prodávající, který uskutečňuje prodej (Lukoszová, 2004). 

Vochozka (2012) uvádí, že hlavní cíle podniku jsou uskutečňovány jeho činností. 

Činnosti se liší dle charakteru podniku, odvětví, velikosti nebo právní formy. Ale vždy je 

základní funkcí podniku přeměnit vstupy na výstupy. Činnosti podniku lze rozdělit na 

primární činnosti a  podpůrné činnosti.  

Primární funkce dle Vochozky (2012) jsou:  

 zásobovací (nákupní); 

 výrobní; 

 prodejní. 
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Mezi podpůrné funkce dle Vochozky (2012) patří: 

 personální; 

 investiční; 

 finanční; 

 vědeckotechnická; 

 správa. 

1.7 Nákup 

Samotný nákup má významný podíl na podnikovém úspěchu. Prostřednictvím nákupu 

jsou zajištovány veškeré zdroje potřebné v rámci podniku. Pojem nákup je možné chápat 

jako funkci, proces nebo organizační jednotku. Nákup je v podstatě službou a výsledek 

nákupu je dán výkony ze strany dodavatelů, faktory určující realizaci nákupu a požadavky 

nositelů uvnitř podniku. Firma od nákupu očekává příznivé a efektivní řešení, kterého je 

dosaženo při optimálních transakčních, dopravních a dalších nákladech, a to v co 

nejkratším možném čase a nejlepší kvalitě (Tomek, 2007). 

Lukoszová (2004, str. 7) uvádí, že „základní funkcí útvaru nákupu je efektivní 

zabezpečení předpokládaného průběhu základních, pomocných a obslužných výrobních 

i  nevýrobních procesů surovinami, materiálem a výrobky v potřebném množství, 

sortimentu, kvalitě, času a  místě.“ 

Nákup není pouze proces směny, ale musí také plnit určité úkoly uvnitř podniku. Mezi 

tyto úkoly patří ujasnění potřeby, stanovení velikosti a termínu potřeby, hledání 

dodavatelů, výběr dodavatele, tvorba objednávek, kontrola a zúčtování dodávek, 

skladování, vyskladnění a  v neposlední řadě sledování spotřeby (Tomek, 2007).  

O nákupní proces se stará management nákupu, který se zabývá veškerými aktivitami, 

souvisejícími s nákupem. Mezi tyto aktivity patří plánování nákupu, organizování 

nákupu, vedení zaměstnanců a nakonec kontrola (Lukoszová, 2004).  

Nákupní činnost představuje jednu z primárních podnikových funkcí a nezáleží na tom, 

zda jde o podnik výrobní nebo obchodní. Úkolem nákupu je především zabezpečit 

bezporuchový chod všech procesů uvnitř podniku. Nákupní útvar v podniku je spojen 

i  s dalšími útvary, se kterými je vyžadována aktivní spolupráce. (Lukoszová, 2004).  
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Na následujícím obrázku 3 jsou zobrazeny vazby mezi útvarem nákupu a ostatními 

podnikovými útvary 

 

Obrázek 3: Vazby mezi útvarem nákupu a ostatními podnikovými útvary 

Zdroj: vlastní zpracování dle Lukoszové (2004, str. 5) 

 

1.7.1 Objekty a formy nákupu 

Dodavatelé a odběratelé tvoří základní subjekty nákupu, nakupované vstupy představují 

objekty nákupu. Objekty nákupu mohou nabývat několika podob, ve všeobecném chápání 

se  jedná o opatření finančních prostředků, hmotných statků a personálu. Finanční 

prostředky představují peníze nebo půjčky či úvěry. Hmotné statky zastupují materiál, 

provozní prostředky a služby. Do poslední skupiny personálu patří samotní lidé, kteří 

mají na starost dispoziční a  prováděcí práce. V praxi je tomu však trochu jinak. 

Na  obrázku 4 jsou zobrazeny objekty nákupu v praxi, které jsou od všeobecných objektů 

trochu osekané (Lukoszová, 2004). 
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Obrázek 4: Objekty nákupu v praxi 

Zdroj: vlastní zpracování dle Lukoszové (2004, str. 9) 

 

Stejně jako prodej, je i nákup možné rozdělit do více forem. Mezi nejtypičtější formy 

nákupu patří (Kubíčková, 2011): 

 přímý nákup – nákup, kde je placeno jednorázově nebo formou splátek při nákupu 

na půjčku;  

 leasing – nevyžaduje ihned vysoké výdaje, ale v konečném důsledku bývá dražší; 

 pronájem – představuje zapůjčení například výrobního zařízení pouze na krátké 

časové období.  

1.7.2 Plánování nákupu 

Při plánování nákupu je důležité vycházet ze stanovených cílů a strategie podniku. 

Z časového hlediska lze plánování nákupu rozdělit na (Lukoszová, 2004): 

 strategické; 

 taktické; 

 operativní. 

U stanovení strategických cílů je využíváno analýzy situace nákupního trhu společně 

s vnitropodnikovou analýzou. Analýza situace nákupního trhu pojímá rozbor trhu, kde 

jsou charakterizováni typičtí dodavatelé, jiní poptávající a jejich zvyklosti. Zároveň je 

zde promítnuto jaký podíl na trhu představuje společnost svým nákupem. 
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U vnitropodnikové analýzy je důležité věnovat pozornost ABC analýze, která stanovuje 

nejvýznamnější položky zásob z hlediska finanční vázanosti, dále pak analýze silných 

a  slabých stránek firmy, a také je nutné provést analýzu životního cyklu produktu 

(Lukoszová, 2004). 

Pro definování nákupní strategie se vychází z nákupních cílů. Mezi typické nákupní cíle 

obyčejně patří uspokojení potřeby, snížení nákladů a rizika nákupu, zvýšení rychlosti 

a  flexibility nákupu a jeho kvality. Samotná nákupní strategie zahrnuje čtyři základní 

fáze (Lukoszová, 2004): 

 průzkumná fáze, která se používá k identifikaci potenciálních dodavatelů 

a  soustředění jejich nabídek; 

 analytická fáze hodnotí výsledky dosažené z průzkumné fáze; 

 predikční fáze odhaduje potřeby a jiné parametry, které souvisejí se  získáváním 

zdrojů do budoucna; 

 rozhodovací fáze je fází nejdůležitější, protože jsou zde stanovovány cíle nákupu 

a  určeny nejvhodnější způsoby jejich dosahování. 

1.7.3 Dodavatelsko-odběratelské vztahy 

Všeobecně platí, že dodavatelé a podnik na sebe vzájemně působí a jejich partnerství by 

mělo přinášet výhody a prospěch oběma stranám. Dobré vztahy s dodavateli se vyplatí 

podniku udržovat, protože to přináší užitek pro všechny zainteresované strany 

(Vochozka, 2012). 

Součástí strategie dodavatelsko-odběratelských vztahů je nejdůležitější volba dodavatele 

a  volba dodávkových cest. Tomu následuje rozhodování o podmínkách dodávek 

a  způsobu jejich zabezpečení. S uskutečněním dodávky také souvisí sepsání právních 

podmínek nákupu, což je typické sepsání smlouvy mezi kupujícím a  prodávajícím 

(Kubíčková, 2011).  

Pokud může podnik vybírat z více dodavatelů, má před sebou nelehký úkol, protože volba 

správného dodavatele se odráží v úspěšnosti podniku. Pro výběr dodavatele existuje velké 

množství metod, mezi které patří expertní odhady, scoring-model, porovnávání nabídek 

a  kombinované metody, které jsou nejčastěji používané, protože představují kombinaci 

všech metod (Kubíčková, 2011). Jednotlivé metody budou blíže popsány v kapitole 10, 

která je věnována dodavatelům.  
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1.7.4 Organizace nákupu 

Při organizaci nákupu jsou řešeny otázky zabývající se umístěním útvaru nákupu 

v organizační struktuře podniku a jasné míry centralizace a decentralizace. Míra 

centralizace se odvozuje s ohledem na důsledky v hospodářských výsledcích podniku. 

Správně uplatněná centralizace přináší podniku určité výhody při řešení vztahů 

s dodavateli, ale negativně se projevuje při řešení případných změn potřeb nebo 

nedostatku zásob. Naopak decentralizace většinou umožňuje lepší a účinnější řešení při 

hledaní a zavádění změn. Všeobecně se však nedá říct, jak moc má být nákup v podniku 

centralizován, vždy se to odvíjí od činnosti a konkrétní situace (Kubíčková, 2011). 

Co se týče umístění útvaru nákupu, tak většinou bývá součástí obchodního úseku. 

Umístění tohoto útvaru však nehraje žádnou roli, podstatné je to, aby plnilo svou funkci. 

Útvar nákupu je spjat s veškerými úseky v podniku, proto je vyžadována aktivní 

spolupráce se všemi úseky, aby byla zvýšena ekonomická a technická kvalita řízení 

nákupního procesu (Lukaszová, 2004).  

1.7.5 Kontrola nákupu 

Kontrola nákupu patří mezi manažerské funkce, kdy je nutné se zabývat měřením 

a  upravováním vykonané práce. Manažeři potřebují mít jistotu, že plánu bylo úspěšně 

dosaženo. Kontrola a plánování jsou pojmy, které spolu jasně souvisí. Protože bez cílů 

a  bez plánů by nemohla kontrola správně fungovat. Při kontrole jsou porovnávány 

předpokládané výsledky s těmi skutečnými. Důležité jsou tedy průběžné kontroly plnění 

nákupního plánu a korekce případných odchylek (Lukaszová, 2004). 

Kotler (2007) uvádí, že není důležité provádět pouze běžnou kontrolu, ale také kontrolu 

operativní a strategickou. Operativní kontrola představuje průběžnou kontrolu výsledků 

oproti ročním plánům a kontrola strategická za zaobírá tím, jestli strategie společnosti je 

zaměřená na její silné stránky a příležitosti. Obrázek 5 na následující straně znázorňuje, 

jak taková kontrola probíhá.  
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Obrázek 5: Proces kontroly 

Zdroj: vlastní zpracování dle Kotlera (2007, str. 115) 

 

Při vytváření plánu nákupu může dojít k určitým problémům a manažeři nebudou schopni 

pohotově na tyto případné problémy reagovat. Aby byly tyto problémy eliminovány, jsou 

pro účely kontroly vypracovávány speciální standardy. Na základě těchto standardů je 

možné vyhodnotit vykonanou práci, aniž by manažer musel kontrolovat plnění plánu do 

podrobností. Kontrola nákupního plánu probíhá v oblastech sortimentu, zásob, nákupních 

informačních systémů a  u  dodavatelsko-odběratelských vztahů. Stanovení standardů 

u  sortimentu a zásob je mnohem jednodušší než u standardů týkajících se nákupních 

informačních systémů a dodavatelsko-odběratelských vztahů. V těchto oblastech jde 

především o kontrolu kvality tržních analýz či vyhodnocování vztahů s dodavateli. 

Sortiment a  zásoby lze lehce kvantifikovat téměř v jakýchkoliv jednotkách. Typickým 

standardem u  sortimentu je jeho kvalita nebo struktura, u  zásob to může být jejich výše 

a ukazatel rychlosti jejich obratu (Lukaszová, 2004). 

1.8 Řízení zásob 

Pod pojmem zásoby si může každý představit něco jiného. Zásoby mohou mít několik 

podob a  slouží k jednorázové spotřebě. Mezi zásoby je řazen materiál, nedokončená 

výroba, polotvary, výrobky, zvířata ve výkrmu, zboží a poskytnuté zálohy na zásoby 

(Vochozka, 2012).  

Čeho chceme dosáhnout?
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Bose (2006) udává, že základním problémem při řízení zásob může být vytvoření 

rovnováhy mezi provozními náklady a ostatními náklady, které jsou spojeny se zásobami. 

Důležité je stanovisko udržování základních konfliktů při optimalizaci zásob na minimu. 

Při rozhodování o tom, které položky se budou vyrábět a kdy držet stav zásob 

v rovnováze, napomáhají různé techniky od jednoduchých grafických metod až po složité 

komplexní metody. Většina metod vychází ze znalostí matematiky a statistiky. 

Předním důvodem k řízení zásob je především zabezpečení plynulosti provozu při 

minimálních nákladech. Dalším důvodem také může být zabezpečení ochrany 

a  bezpečnosti proti nejistotě vůči dodavatelům nebo vykrytí neočekávané poptávky po 

zboží nebo z důvodu očekáváného zvýšení poptávky v rámci sezónnosti (Emmett, 2008).    

1.9 Přístupy k řízení zásob 

Provedení důkladné analýzy je prvním krokem k redukci zásob v podniku. V první fázi 

je nutné zjistit, kde zásoby vznikají a jaký je důvod jejich vzniku. V druhé fázi pak 

probíhá jejich redukce prostřednictvím příslušných opatření (Lukaszová, 2004). 

Správné a efektivní řízení zásob vyžaduje určité znalosti a porozumění povaze 

jednotlivých zásob. Aby bylo toto pochopení získáno, je nutné provést příslušnou 

analýzu, kterou je analýza ABC, která patří mezi nejpoužívanější (Bose, 2006). 

1.9.1 Metoda ABC 

Každý podnik by se měl snažit, aby měl pod kontrolou své skladové položky. 

Jednoznačnou výhodu metody ABC je to, že je snadno aplikovatelná i na menší podnik. 

Vychází z tzv. Paretova pravidla. Z Paretova pravidla vyplývá, že 80 % zásob podniku je 

zpravidla tvořeno jen z 20 % položek. Pokud se tedy podnik zaměří na těch 20 % položek, 

má pod kontrolou většinu zásob (Scholleová, 2012). 

Vochozka (2012, str. 204) tvrdí, že „základem užití metody ABC je skutečnost, že ne 

všechny položky zásob mají stejnou hodnotu.“  

Na následujícím obrázku 6 je vidět v levém sloupci rozložení zásob do skupin podle počtu 

položek a  v pravém sloupci jsou zásoby rozděleny dle velikosti jejich podílu na celkovém 

objemu zásob v Kč. Největší množství finančních prostředků je vázáno u zásob, které 

jsou zařazeny do skupiny A. Tato skupina zahrnuje maximálně 20 % všech výrobků. 
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Skupina B odpovídá podílu 15 – 20 % na celkové hodnotě zásob, ale je tvořena skupinou, 

která zastupuje maximálně 15 % všech zásob. Jako poslední je skupina C, která je opakem 

skupiny A. Obsahuje nejvíce položek a má nejmenší podíl na vázanosti finančních 

prostředků (Lambert,  Stock  a  Ellram, 2005).  

 

Obrázek 6: Metoda ABC, rozložení zásob do skupin 

Zdroj: Schollerová Hana (2012, str. 98) 

 

Analýza ABC rozděluje skladové položky do tří skupin (Lukaszová, 2004, 

Lambert,  Stock a  Ellram, 2005, Schollerová, 2012): 

Skupina A je zastoupena největším podílem na celkové hodnotě zásob, který činí 

70  –  80 %, ale zároveň tvoří pouhých 10 – 15 % na celkovém počtu zásob. Této skupině 

zásob by měla být věnována největší pozornost, protože tvoří nejdůležitější položky. Pro 

řízení zásob v této skupině jsou většinou využívány Q-systémy a objednávky jsou tvořeny 

v kratších časových intervalech.  

Skupina B představuje podíl 15 – 20 % na celkové hodnotě zásob a očividně také 

zastupuje 15 – 20 % na celkovém počtu zásob. Tato skupina v sobě obsahuje středně 

důležité položky, které vyžadují také určitou pozornost. Pro řízení těchto položek je 

většinou využíván P- systém řízení zásob a  objednávky jsou tvořeny na základně 

objednávacích cyklů. 

Skupina C nese nejmenší podíl na celkové hodnotě zásob, který je 5 – 10 %, ale má 

60  –  80 % podílu na celkovém počtu zásob. Jedná se především o méně důležité položky 

a při řízení je také využíván P-systém řízení zásob. Zásoby v této skupině jsou 

obstarávány na základě přímého požadavku. 
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1.9.2 Metoda Just-in-time 

Zásadním cílem této metody je především redukce ztrát a nadbytečných zásob. Doslovně 

může být tato metoda přeložena jako „právě včas“. Tento název značí to, že dodávky 

materiálu, zboží či dílů jsou konány v tom okamžiku, kdy je podnik skutečně potřebuje 

(Lambert,  Stock a  Ellram, 2005).  

Metoda just-in-time podporuje výrobní strategii, která je orientovaná na trh a  zákazníka. 

Lukaszová (2004) uvádí, že zavedením této metody dojde v podniku k odstranění 

nepotřebných skladových zásob, budou redukovány zásoby na meziskladech a dílnách, 

sníží se hodnoty oběžného majetku, dojde ke zkrácení času u jednotlivých procesů při 

výrobě a zlepší se dodavatelská spolehlivost, protože podnik bude schopen ihned reagovat 

na požadavky zákazníků.  

Vochozka (2012) uvádí jako jasnou výhodu zavedení této metody zlepšení produktivity, 

snížení celkových nákladů na zásobách a snížení množství odpadu. Nevýhodou této 

metody je však to, že je tvořena na základě historické poptávky. 

1.9.3 Metoda Kanban 

Metoda kanban byla vyvinuta v Japonsku a lze ji pokládat za rozšíření metody 

just-in-time pro určité podmínky. Tato metoda je využívána v úsecích pracovišť, kde 

rozpracovaný výrobek je předáván jedním pracovištěm tomu druhému, dokud nedojde 

k jeho dokončení. Mezi jednotlivými pracovišti jsou rozpracované výrobky předávány po 

menším množství kusů v otevřené přepravce. Na dně každé přepravky je kanbanová karta 

s určitým množstvím rozpracovaných výrobků. Jakmile je dávka z přepravky 

zpracována, vyndá pracovník kanbanovou kartu a dá ji svému předchůdci, což znamená, 

že žádá o  další dávku, kterou může zpracovat (Vochozka, 2012).  

Aby bylo zavedení této metody úspěšné, je nutné mít kvalifikované a motivované 

zaměstnance, vysoký stupeň opakovanosti výroby bez výkyvů v poptávce, vzájemně 

harmonizované kapacity a provádět kontroly kvality přímo na pracovišti. Kanban je 

vhodný pouze pro určité výrobní prostředí, ale jsou vymýšleny různé inovace, které by 

umožnily používat metodu kanban všude (Lukaszová, 2004).   
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1.10 Dodavatelé 

V dnešní době je velmi málo oborů, kdy je dodavatel dán tím, že má monopolní postavení 

na trhu. Naopak podniky mohou vybírat z velkého množství dodavatelů tuzemských 

i  zahraničních. Dodavatelé všeobecně představují firmu, která dodává výrobky, služby 

nebo obojí svým odběratelům na základně objednávky.  Podnik by měl své dodavatele 

znát a nedávat pouze na první dojem. Proto je důležité věnovat jistou pozornost analýze 

dodavatelů, která se zaměřuje především na jejich spolehlivost a zda existuje závislost na 

jednom či více poskytovatelích. Pokud tato závislost existuje, může to znamenat vznik 

potenciálního rizika, že některý z dodavatelů změní svoji strategii nebo ceny, při 

nejhorším ukončí svoji činnost (Blažková, 2007).  

Při provádění analýzy dodavatelů si pokládáme různé otázky, které by měly firmu 

nasměrovat k výběru správného dodavatele. Mezi typické otázky patří: 

 Kdo jsou naši dodavatelé? 

 Kolik jich je a jaké mají ceny? 

 Jaké jsou jejich dodací podmínky? 

 Jak dlouho trvá uzavřít zakázku? 

 Co vše je potřeba k uzavření zakázky? 

 Jaké jsou distribuční cesty dodavatelů? 

 Spolupracují naši dodavatelé s naší konkurencí? 

 V jaké míře tato spolupráce probíhá? (Blažková, 2007). 

 

1.10.1 Rozdělení dodavatelů 

Při nákupním rozhodování je vhodné rozdělit si dodavatele na dvě skupiny. První skupinu 

představují malí dodavatelé a druhou skupinu tvoří větší dodavatelé. Pro skupinu malých 

dodavatelů jsou důležité i malé drobné zakázky. Jedná se především o místní dodavatele, 

kteří si potrpí na svou dobrou pověst a jméno firmy. Tito dodavatelé bývají obvykle 

spolehliví a je s nimi snadnější komunikace. U skupiny větších dodavatelů je komunikace 

o něco horší a často očekávají, že kupující bude vykonávat větší aktivitu či nějaké ústupky 

v parametrech. Jsou však schopni dodat poměrně široký sortiment zboží velmi rychle 

(Tomek, 2007).  
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Další rozdělení dodavatelů může být dle důležitosti na základě Paretova pravidla, které 

bylo popsáno již v předcházející kapitole. Podstatou je oddělit důležitou menšinu 

dodavatelů, která tvoří 20 % od méně důležité většiny dodavatelů, kteří představují 80 %. 

Dle některých autorů spočívá zpracování ABC analýzy v hodnocení dodavatelů na 

základě jejich rozdělení podle objemu a výkonnosti. Následující obrázek 7 nám 

napomůže tuto myšlenku lépe pochopit (Kubíčková, 2011). 

 

 

Obrázek 7: Dvojkvadrant analýzy ABC – hodnocení dodavatelů 

Zdroj: vlastní zpracování dle Kubíčkové (2011, str. 87), převzato od Šlápota, Grabarczyk, Leták, Nákup, 

2005, str. 125 

 

Obrázek 7 znázorňuje dvojkvadrant analýzy ABC, kde v levém horním kvadrantu jsou 

dodavatelé, kteří jsou charakterizováni nízkou výkonností a vysokým objemem. S těmito 

dodavateli je někdy podnik nucen uzavírat partnerství, protože se může například jednat 

o dodavatele, který jako jediný na trhu dokáže vyrobit to, co přesně potřebujeme. 

V pravém horním kvadrantu jsou dodavatelé s nízkou výkonností i objemem, se kterými 

není vhodné nadále pracovat. V kvadrantu vlevo dole jsou strategičtí dodavatelé, 

se  kterými je dobré spolupracovat a v kvadrantu vpravo dole jsou dodavatelé s vysokou 

výkonností a  nízkým objemem, kteří představují skupinu dodavatelů, kde je nějaký 

prostor pro rozvoj dodavatelsko-odběratelských vztahů a mohou se tak dostat do skupiny 

strategických dodavatelů (Kubíčková, 2011).  
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Synek (2011) doporučuje při zvažování změny dodavatele věnovat pozornost 

dodavatelům, kteří především: 

 nabízejí výrobky levněji při přijatelné kvalitě; 

 poskytují slevy při nezměněných obchodních podmínkách; 

 nabízejí široký výběr z portfolia výrobků; 

 uskutečňují inovace dle dostupných technologií;  

 nabízejí servis; 

 poskytují výhodné cenové a dodací podmínky; 

 dokáží zaujmout reklamou; 

 jsou schopni přistoupit na změny v obchodním vztahu; 

 jasně dokážou specifikovat, co očekávají od vztahu s odběratelem. 

 

1.10.2 Výběr dodavatele 

Před samotným procesem výběru dodavatele se ještě může aplikovat předfáze, kdy 

si  u  svých potenciálních dodavatelů vyžádáme nabídky. Reakce dodavatelů může být 

různá, ale ve většině případů reagují tím, že zašlou své katalogy poštou nebo elektronicky, 

nebo vyšlou přímo své prodejce k jednání. V případě, že se jedná o složitý a nákladný 

produkt, je vyžadováno kupujícími, aby dodavatel poskytl podrobné písemné nabídky 

nebo formální prezentace (Kotler, 2007).  

Výběr dodavatelů je dle Kotlera (2007, str. 381) „fáze nákupního procesu organizace, 

kdy kupující prozkoumává nabídky a vybere dodavatele.“ Během výběru správného 

dodavatele může být také vypracován seznam atributů, které jsou požadovány. Mezi 

nejdůležitější faktory, které ovlivňují výběr, je kvalita výrobků a služeb, včasnost 

dodávek, schopnost otevřené komunikace, etické chování podniku na veřejnosti. Dalšími 

významnými atributy může být možnost servisu a technická podpora. Je důležité 

zvažovat, kolik dodavatelů podnik potřebuje. Dříve bylo trendem, aby podnik měl co 

nejvíce dodavatelů a disponoval určitým množstvím zásob na skladě, nyní je však 

preferováno mít dodavatelů více, skladové položky udržovat na hranici minima a raději 

mít více objednávacích cyklů.  
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1.10.3 Metody výběru dodavatele 

Výběr správného dodavatele je nelehký úkol. Dodavatel dodává komponenty, které 

rozhodují o úspěšnosti podniku hned ve třech oblastech: 

 kvalita výstupní produkce; 

 nákladovost; 

 úroveň zákaznických potřeb (Kubíčková, 2011). 

Pro správný výběr dodavatele neexistuje žádný návod, ale existuje mnoho metod, které 

mohou napomoct ke správnému výběru. Mezi tyto metody patří: 

 expertní metody jednotlivce nebo týmu; 

 porovnávání nabídek; 

 scoring-model; 

 kombinované metody (Kubíčková, 2011). 

Metoda expertního odhadu 

Tato metoda je založena na odhadu jednotlivce nebo týmu. Tito experti na základně svých 

zkušeností, znalostí a dovedností stanoví hodnoty určitých kritérií. Většinou se jedná 

o stanovení určitého intervalu hodnot. Tyto odhady mají mnohdy za úkol nahradit 

hodnoty i dle přesného měření (Kotler, 2007 a Mulačová, 2013).  

Porovnávání nabídek 

Metoda založená na porovnávání nabídek představuje přístup, kdy se podnik rozhoduje 

dle nabídek zaslaných ze strany dodavatelů. Rozhodování na základě nejnižší ceny není 

vždy nejvhodnějším kritériem (Kubíčková, 2011). 

Metoda scoring-model 

Díky této metodě je možné efektivně a nezaujatě rozhodnout o dodavateli pomocí 

kvantitativního vyhodnocení dle předem stanovených kritérií. Mezi typická kritéria 

scoring modelu patří (Kubíčková, 2011): spolehlivost dodávky, kvalita, způsob platby, 

cena, rychlost dodávky, možnosti slev, balení, záruka, servis a přístup zaměstnanců. 

Samozřejmě je nutné, aby podnik získal informace, které mu pomohou v rozhodnutí. 

Mezi základní zdroje informací patří internet, odborné časopisy, výstavy, veletrhy, 

evidence o  výkonech dodavatelů, osobní kontakty, poradenské firmy, inzeráty a reklama 

dodavatele. Díky všem získaným informacím, je následně každý dodavatel ohodnocen 
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body u všech předem stanovených kritérií. Kritéria jsou většinou ohodnocena dle váhy 

jejich důležitosti a celkové hodnocení je vypočítáno pomocí váženého aritmetického 

průměru (Kubíčková, 2011).   

Kombinované metody 

Kombinované metody lze samostatně špatně specifikovat a popsat. V praxi jsou však 

nejčastěji uplatňovaným přístupem, protože se jedná o kombinaci výše uvedených metod 

(Kubíčková, 2011).  

1.10.3 Metody hodnocení dodavatelů 

Pro hodnocení dodavatelů existuje mnoho metod, od jednodušších až po složité. Pokud 

podnik hledá správného dodavatele pro nějakou větší zakázku, může být použito více než 

jedna metoda hodnocení. Čas, který je věnován hodnocení dodavatelů by měl být 

přiměřený velikosti a  důležitosti zakázky (Čujan, 2008). 

Prosté srovnání předností a nevýhod 

Jedná se o nejjednodušší metodu pro hodnocení předností a nevýhod dodavatele, dle 

zvolených kritérií. Vše je zapisováno do tabulky, a pokud dodavatel vyhovuje, napíše 

se  mu hodnocení 1, v případě opačném je zapsáno hodnocení 0 (Gros, 2006).  

Tabulka 2: Srovnání předností a nevýhod 

Kritérium 
Dodavatel 

D1 D2 D3 

Pořizovací náklady 1 1 0 

Provozní náklady 1 0 0 

Dodací lhůta 0 1 1 

Produktivita práce 1 0 1 

Obtížnost obsluhy 0 0 1 

Celkem výhod 3 2 3 

Zdroj: vlastní zpracování dle Grose (2006, str. 65) 

 

Bodové hodnocení 

Tato metoda je mírným rozšířením metody srovnání předností a nevýhod, kdy se snaží 

odstranit klasifikaci podle jednoduchého „vyhovuje nebo nevyhovuje“. Jednotlivá 

kritéria jsou hodnocena dle stanovené číselné stupnice (Gros, 2006). 
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Zdroj: vlastní zpracování, dle Čujana (2008, str. 64) 

 

Tabulka 3: Bodová stupnice 

Ukazatel Nevyhovuje Vyhovuje málo Vyhovuje částečně Vyhovuje plně 

Počet bodů 1 2 3 4 

 Zdroj: vlastní zpracování, dle Grose (2006, str. 65) 

Při použití metody bodového hodnocení je důležité ohodnotit kritérium určitým počtem 

bodů z předem definované bodové stupnice. Pro interpretaci budou použita stejná kritéria 

jako v metodě prostého srovnání. Jak vyplývá z následující tabulky 4, tak po přiřazení 

bodů vychází jako nejlepší dodavatel D3. Výhodou bodového hodnocení je to, že 

kvalitativní i kvantitativní kritéria se stanou sčitatelnou veličinou (Gros, 2006). 

Tabulka 4: Bodové hodnocení kritérií 

Kritérium 
Dodavatel 

D1 D2 D3 

Pořizovací náklady 4 4 3 

Provozní náklady 4 2 2 

Dodací lhůta 1 4 4 

Produktivita práce 3 2 4 

Obtížnost obsluhy 1 2 4 

Celkem výhod 13 14 17 

Zdroj: vlastní zpracování, dle Grose (2006, str. 66) 

 

Prosté hodnocení podle pořadí 

Při prostém hodnocení podle pořadí je prováděno hodnocení daných kritérií u všech 

potenciálních dodavatelů. K jednotlivým kritériím jsou přiřazovány body od 1 do 3, kdy 

číslo 1 znamená nejlepší hodnocení. Následně se body sečtou a dodavatel s nejmenším 

množství bodů je považován za nejlepšího. Jak je z tabulky 6 patrné, tak při přiřazení 

bodového hodnocení je nejvýhodnější dodavatel A (Čujan, 2008). 

Tabulka 5: Hodnocení dodavatelů – tabulka zadaných hodnot 

Kritérium 
Dodavatel 

A B C 

Cena v Kč 60 80 100 

Kvalita (%) 100 85 85 

Servis (%) 85 95 75 

Spolehlivost 90 80 90 
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Tabulka 6: Přiřazení bodového hodnocení 

Kritérium 
Dodavatel 

A B C 

Cena (Kč) 1 2 3 

Kvalita (%) 1 2 2 

Servis (%) 2 1 3 

Spolehlivost 1 2 1 

Σ 5 7 9 

Pořadí 1 2 3 

Zdroj: vlastní zpracování, dle Čujana (2008, str. 64) 

 

Váhové hodnocení podle pořadí 

Váhové hodnocení je propojeno společně s metodou prostého hodnocení. Ke každému 

kritériu je přidělena váha kritéria. Dále se postupuje dle stejného postupu tak, že každému 

kritériu je přiřazeno bodové ohodnocení od 1 do 3, které je následně vynásobeno váhou 

kritéria. Výsledné součiny se sečtou a opět je nejlepší volbou dodavatel s nejmenším 

množství bodů (Čujan,  2008). 

Tabulka 7: Váhové hodnocení podle pořadí 

Kritérium 
Váha 

kritéria 

Dodavatel 

A B C 

Cena (Kč) 30 % 0,3 0,6 0,9 

Kvalita (%) 30 % 0,3 0,6 0,6 

Servis (%) 20 % 0,4 0,2 0,6 

Spolehlivost 20 % 0,2 0,4 0,2 

Σ 100 % 1,2 1,8 2,3 

Pořadí  1 2 3 

Zdroj: vlastní zpracování, dle Čujana (2008, str. 65) 

 

Prosté hodnocení podle hodnot 

U této metody se pracuje s procentuálním vyjádřením údajů. K přepočtu se používá 

reciproční index (RI), který představuje přepočítanou hodnotu daného kritéria tak, aby 

bylo ve vzájemném vztahu i s jinými kritérii. Při výpočtu se postupuje tak, že si nejdříve 

určíme dodavatele v určitém kritériu s nejlepším parametrem a přidělíme mu hodnotu 

100 %. Následně přepočítáváme ostatní hodnoty u dodavatelů tak, že hodnotami 
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Zdroj: vlastní zpracování, dle Čujana (2008, str. 66) 

 

podělíme hodnotu parametru 100 % a vynásobíme je 100. Tak dostaneme stejné 

procentuální ohodnocení (Čujan, 2008).  

Při přepočítávání je vycházeno z tabulky 5 na straně 38, kde jsou uvedeny hodnoty pro 

hodnocení dodavatelů. V tomto případě metody je nejlepší dodavatel A s nejvíce body.  

Tabulka 8: Prosté hodnocení podle hodnot 

Kritérium 
Dodavatel 

A B C 

Cena (Kč) 100 75 60 

Kvalita (%) 100 85 85 

Servis (%) 85 95 75 

Spolehlivost 90 80 90 

Σ 375 335 310 

Pořadí 1 2 3 

Zdroj: vlastní zpracování, dle Čujana (2008, str. 65) 

 

Váhové hodnocení podle hodnot 

U metody váhového hodnocení podle hodnot se postupuje stejně jako u metody předešlé, 

ale tabulka hodnocení je navíc doplněna váhami kritéria. Součiny u jednotlivých 

dodavatelů sečteme a nejlepším dodavatelem je ten, který má nejvíce bodů (Čujan, 2008). 

V tabulce 9 jsou zobrazeny výsledky, které byly opět získány za pomoci tabulky 5 na 

straně 38.  

Tabulka 9: Váhové hodnocení podle hodnot 

Kritérium 
Váha 

kritéria 

Dodavatel 

A B C 

Cena (Kč) 30 % 30 24 18 

Kvalita (%) 30 % 30 27 27 

Servis (%) 20 % 18 20 10 

Spolehlivost 20 % 18 18 18 

Σ 100 % 96 87 73 

Pořadí  1 2 3 

 

1.11 Logistika 

Logistiku, lze všeobecně definovat jako řízení všech aktivit, které usnadňují pohyb 

a  koordinaci nabídky a poptávky při vytváření časové a místní užitečnosti. Logistickým 



41 
 

řízením je plánování, provádění a kontrola efektivního předávání a zpětného toku 

skladování zboží, služeb a  souvisejících informací mezi místem původu a místem 

spotřeby. Logistika také představuje umístění zdrojů ve správný čas na správném místě 

a  za správnou cenu (Farahari, 2011). 

1.11.1 Úloha logistiky v podniku 

I když existuje velké množství rozdílů ať už kulturních, geografických či odvětvových, 

v podnikání v Evropě, Asii, Americe či Africe, náplň a obsah logistiky je vždy velmi 

podobný. Určité rozdíly vznikají tehdy, kdy dochází již k plnění určitých cílů, které 

závisejí na velikosti či vlastníkovi firmy (Jurová, 2016).  

Logistika také hluboce ovlivňuje životní úroveň. Může se jednat o pozdní doručení jídla 

do obchodu, omezené množství velikostí a barev v obchodu s oblečením nebo také drahý 

kus nábytku, který je k dostání pouze na objednání. To všechno jsou hmatatelné příklady 

logistických problémů. Logistický systém zahrnuje několik oblastí, mezi které patří 

(Farahari,  2011): 

 skladování a manipulace s materiálem; 

 balení a sjednocení; 

 soupis; 

 přeprava; 

 kontrola informací. 

Jednotlivé logistické aktivity, které jsou realizované v logistickém systému, 

se  v  podnicích do jisté míry od sebe liší.  Důvodem rozdílu může být jiná organizační 

struktura podniku, rozdílné názory managementu, který tvoří logistiku a vliv okolního 

prostředí, jako je například úroveň služeb a infrastruktura (Štůsek, 2007). 

Logistický systém zahrnuje logistické aktivity, které lze členit na klíčové a  podpůrné. 

Zatímco klíčové aktivity probíhají v každém logistickém kanálu, podpůrné aktivity jsou 

realizovány v dané společnosti podle okolností (Štůsek, 2007). 

Obrázek 8 na následující straně zobrazuje klíčové aktivity logistiky, které pobíhají 

v každém logistickém kanálu, a obrázek 9 na téže straně představuje aktivity podpůrné.  
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Obrázek 8: Klíčové aktivity logistiky 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Skladování a doprava jsou řazeny mezi nejdražší procesy v logistickém systému. Jejich 

náklady v celkovém součtu činí něco mezi polovinou a dvěma třetinami celkových 

logistických nákladů. U zpracování a řízení cyklu objednávek jsou náklady relativně 

nízké. Patří však k jedné z nejdůležitějších aktivit, neboť touto aktivitou je spuštěn pohyb 

zboží nebo dodávka služeb. U řízení výroby dochází k souladu činností různých útvarů, 

které se podílejí na realizaci výrobního procesu. Řízení distribuce představuje dodání 

hotových výrobků konečnému zákazníkovi dle jeho požadavků (Štůsek, 2007). 

 

Obrázek 9: Podpůrné aktivity logistiky 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Logistika je spjata s podnikatelskou filozofií a tím je dán i její vztah s marketingem. Podle 

toho, jak je na cíl logistiky nahlíženo, porovnáváme, zda plní jak výkonové cíle, tak 

ekonomické cíle. Výkonový cíl zajišťuje, že výrobky budou ve správný čas na správném 

místě, v určité jakosti a  druhu. Naopak ekonomický cíl zajišťuje to, aby byly splněny 

výkonové cíle v přiměřených nákladech (Cimler, 2007).  
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Jurová (2016, str. 200) tvrdí, že „logistické řízení, manipulace i doprava jsou průsečíkem, 

kde dochází k systematické implementaci základních principů managementu 

a  logistického řízení, technických prostředků pro manipulaci, uskladnění ale i dopravu.“ 

Prvky vyskytující se v logistickém řetězci lze rozdělit na aktivní prvky a pasivní prvky. 

Úkolem aktivních prvků je manipulace s prvky pasivními. Manipulací se rozumí změna 

místa, přenos či uchování informací. Nejlepší je rozdělování aktivních prvků dle operací, 

ke kterým jsou určeny. Mezi aktivní prvky patří například jeřáby, zvedáky, nákladní 

výtahy, zvedací plošiny a  podobně (Jurová, 2016).  

Pasivní prvky ať už hmotné nebo nehmotné představují kusy nebo jednotky které 

proházející logistickým řetězcem. Tyto prvky jsou lehce manipulovatelné nebo 

skladovatelné. Typickým pasivním prvkem je materiál, obaly, odpad, informace či 

přepravní prostředky (Jurová, 2016).  

Farahari (2011) tvrdí, že strategická rozhodnutí se obvykle provádějí za 3 – 5 let, ale 

neznamená to, že je to jednorázová práce. V současném nejistém a rychle se měnícím 

obchodním klimatu musejí manažeři změny sledovat a připravovat organizaci, aby 

vhodně na změny reagovala. Logističtí manažeři by měli mít úplné znalosti o životním 

cyklu výrobku. Strategická flexibilita musí být hodnocena a měřena ve třech hlavních 

bodech, kterými jsou rychlost změny, náklady na změnu a výše změny. 

Role logistiky hraje i velký význam při hledání možností jak zlepšit konkurenceschopnost 

podniku. Logistika sama o sobě podporuje marketing, který je pro podnik také velmi 

důležitý. Podnik musí mít nastavený nějaký systémový přístup, který vyplývá z propojení 

potřeb, výroby a logistiky. Aby bylo dosaženo vysoké spokojenosti zákazníků, je 

vyžadováno interní úsilí v rámci podniku i spolupráce s vhodnými dodavateli 

(Lambert,  Stock a  Ellram, 2005). 

1.11.2 Řízení dodavatelského řetězce 

Dodavatelský, nebo také dodávkový řetězec představuje jednotlivé procesy od pořízení 

počátečních surovin a  materiálu až po konečnou spotřebu hotového výrobku. Může být 

také označován jako funkce v rámci společnosti i mimo ni, která umožňuje hodnotovému 

řetězci vyrábět produkty a poskytovat služby zákazníkovi (Lawrence, 2016).  
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Řízení dodávkového řetězce znázorňuje nový přístup k řízení podnikání a existuje mnoho 

názorů na to, které procesy do dodávkového řetězce spadají a které nikoliv. Klíčových 

procesů je několik, a dle Lamberta (2005, str. 504) sem patří „řízení vztahů se zákazníky, 

řízení zákaznického servisu, řízení poptávky, vyřizování objednávek, řízení výroby, 

pořizování, vývoj a komercializace výrobků.“ 

V rámci dodávkového řetězce vznikají distribuční kanály, které představují organizační 

jednotky, instituce či agentury, které podporují marketing produktu. V typickém 

dodávkovém řetězci se nakupují suroviny a výrobky se vyrábějí v jedné nebo více 

továrnách. Poté jsou dodávány do skladů pro meziprodukty a následně jsou dodány do 

maloobchodů či konečným zákazníkům. Řízení dodávkové řetězce je zaměřeno na řízení 

vztahů, aby bylo dosaženo ziskovějšího výsledku pro všechny strany a jednotky v řetězci. 

Řetězec může být přesněji definován jako síť vzájemně propojených a na sobě závislých 

organizacích, které spolu spolupracují na zlepšení toku jako výrobků nebo informací od 

dodavatelů o koncových zákaznících (Christopher, 2016). 

1.12 Skladování 

Skladování hraje rozhodující roli v logistických systémech a poskytuje požadované 

úrovně služeb zákazníkům v kombinaci s dalšími logistickými činnostmi. Ve skladování 

je prováděno široké spektrum operací, které lze rozdělit do tří základních funkcí 

(Farahari,  2011): 

 pohyb (manipulace s produkty); 

 uchovávání skladových zásob; 

 přenos informací. 

Pohyb a manipulace s produkty 

Dá se říci, že tato funkce v sobě obsahuje čtyři primární činnosti (Farahari, 2011):   

 přijímání a odkládání; 

 objednání objednávky nebo výběr objednávky; 

 překládka zboží (cross docking); 

 odeslání/expedice. 
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Přijímání a odkládání  

Tato činnost zahrnuje vykládání zboží z přepravního zařízení a ověřování jeho počtu 

a  specifikace oproti záznamů dle objednávek. Důležitým procesem je také kontrola jeho 

poškození a aktualizace záznamů skladových zásob. Příjem také zahrnuje třídění 

a  klasifikaci výrobků a balení hromadných zásilek do menších, než budou přesunuty do 

skladového prostoru (Farahari, 2011).  

Objednání objednávky nebo výběr objednávky 

Zde se jedná o základní pohybovou činnost v oblasti skladování a zahrnuje identifikaci 

a  získávání produktů ze skladových prostorů podle objednávek zákazníků. Do této 

činnosti také patří přeskupování a balení objednávek dle požadovaného sortimentu 

zákazníků (Farahari, 2011) 

Překládka zboží (cross docking) 

Pokud je prováděna překládka zboží typem cross docking, je vynechána funkce 

uskladnění zboží. Zboží je přímo překládáno z místa příjmu do místa expedice. Plný 

cross  docking vylučuje kromě uskladnění i transfer a kompletaci objednávek. Vzhledem 

k tomu, že je vyžadována přesná koordinace činností, zvyšuje se i význam transferových 

informací (Lambert,  Stock a  Ellram, 2005). 

Odeslání/expedice 

Odeslání neboli expedice zboží je poslední činností související s pohybem produktů. 

Expedice v sobě zahrnuje několik činností, mezi které patří balení a fyzický přesun 

zásilek, které jsou sestaveny dle objednávek zákazníků do dopravního prostředku. Dále 

sem patří také úpravy skladových záznamů a kontrola odesílaného zboží (Lambert,  Stock 

a  Ellram, 2005). 

Uchovávání skladových zásob 

Úložná funkce skladů je založena na akumulaci zásob na určité časové období. Toto 

uskladnění může probíhat na přechodné nebo časově omezené období. Přechodné 

uskladnění představuje uskladnění jen takových produktů, které jsou nezbytně nutné pro 

doplnění základních zásob. Časově omezené uskladnění je typické pro skladové zásoby, 

které jsou k běžné potřebě doplnění zásob nadměrné. Jedná se například o pojistné či 

sezónní zásoby (Lambert,  Stock a  Ellram, 2005). 
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Přenos informací 

Přesné a včasné informace jsou pro správce skladu nezbytné, proto je také přikládána jistá 

důležitost funkci přenosu informací. Tato funkce probíhá paralelně v souladu s ostatními 

funkcemi skladování a zároveň poskytuje manažerovi skladů potřebné informace. 

Společnosti se snaží neustále zlepšovat rychlost a přesnost přenosu informací pomocí 

počítačových programů. Výhodou je také kódování produktů čárovým kódem nebo 

využívání internetových a  elektronických systémů výměny dat (Farahari, 2011).  

Nedílnou součástí skladování je bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Jurová 

(2016  str.  198) uvádí, že „dosahování vysoké efektivity skladovacích procesů společně 

s maximalizací využití prostoru a minimalizací času u každé činnosti vede k požadavku 

dodržování základních pravidel a zásad, které jsou dány platnou legislativou každého 

státu.“ Mezi základní právní předpisy vztahující se k bezpečností práce v České republice 

patří zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a ještě můžeme přidat i zákon č.  309/2006 Sb., 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

1.13 Analýza podnikatelského prostředí 

Podnikatelské prostředí je velmi široký pojem a lze jej chápat různým způsobem. 

Jednoduše může být definován jako soubor veškerých vlivů působících na podnik 

(Mulačová, 2013).  

Prvořadým krokem, který musí strategický manažer zajistit, je analýza tohoto 

podnikatelského prostředí. Podnik by měl provádět tuto analýzu z několika důvodů. 

Přední důvod je ten, že zjistí svou pozici v prostředí, kde působí. Když zjistí, v jakém 

prostředí se nachází, může lépe efektivně reagovat na změny. Dále dokáže lépe odhadnout 

svůj další rozvoj a chování zákazníků a konkurence, a také napomůže lépe identifikovat 

rizika v podnikání. Podnikatelské prostředí se člení na makroprostředí a mikroprostředí. 

Přičemž makroprostředí existuje nezávisle na vůli podniku a mikroprostředí je přímo 

ovlivňováno činnostmi podniku (Fotr, Souček, 2015). 

1.13.1 Makroprostředí 

Jakubíková (2013, str. 99) říká, že „makroprostředí zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, 

které firma svými aktivitami nemůže nebo jen velmi obtížně může ovlivnit.“ 
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Makroprostředí zahrnuje hmotné i nehmotné vlivy. Jedná se zejména o vlivy politické, 

ekonomické, sociální, technologické, geografické, ekologické aj. Pro celkové 

vyhodnocení vnějšího prostředí se používá PEST analýza. 

Makroprostředí přestavuje nepředvídatelné vlivy okolí, které ovlivňují podnik a její 

činnosti. Na tyto činnosti působí bez omezení a podnik je nemůže nijak ovlivnit. Jediné 

co může podnik udělat je to, že se naučí co nejlépe přizpůsobovat. Pokud nastane nějaká 

změna v makroprostředí, může to na jednu stranu znamenat hrozbu a na druhou zase 

příležitost (Kozel, 2006).  

1.13.2 Mikroprostředí 

Dle Jakubíkové (2013, str. 102) „mikroprostředí zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které 

firma svými aktivitami může významně ovlivnit.“ Prvním krokem je analýza odvětví, ve 

kterém se podnik snaží konkurovat ostatním. Situace na trhu se však neustále vyvíjí 

a  mění, a proto je vhodné tyto změny sledovat. Do mikroprostředí můžeme zařadit 

zákazníky, dodavatele, odběratele, konkurenci, veřejnost aj.  

Kotler (2007) tvrdí, že mikroprostředí jsou vlastně síly vyskytující se v blízkosti podniku, 

které ovlivňují jeho schopnost sloužit zákazníkům. Typickou analýzou pro 

mikroprostředí je analýza silných a slabých stránek a  příležitostí a hrozeb, což ve svém 

celku představuje SWOT analýzu.  

1.14 PEST analýza 

Tato analýza získala svůj název odkazem na zkratku tvořenou iniciálami čtyř kategorií 

makroekonomických proměnných obsažených v modelu – politika, ekonomika, 

společnost a technologie. Jedná se o obecnou environmentální analýzu. Model umožňuje 

manažerům identifikovat makroekonomické proměnné, které je třeba vzít v úvahu pro 

rozvoj podnikání, u nichž je realizace relativně nejistá. Nadále může model iniciovat 

konceptualizaci různých scénářů založených na těchto nejistých proměnných, aby lépe 

předpovídali buducnost, a v budoucnu mohli manažeři společností činit správná 

rozhodnutí (Zheng Qin, 2005). 

Celkový počet makroekonomických faktorů je teoreticky neomezený. Je tedy nutné určit, 

které faktory jsou prioritní, jestli mají menší nebo větší dopad na obor ve kterém 

společnost podniká. S narůstajícím zájmem o životní prostředí se i tento zájem promítl 
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v  samotné analýze PEST, která byla rozšířena o jednu položku a to o ekologické prostředí 

se zkratkou E. Tím se z analýzy PEST stala analýza STEPE (Vochozka, 2012).  

 

 
Obrázek 10: PEST analýza 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Politické prostředí 

Je tvořeno společenským systémem, v jehož prostředí podniky uskutečňují svoji činnost 

(Koráb, 2007).  

Ekonomické prostředí 

Faktory ekonomického prostředí vycházejí z ekonomické a hospodářské situace a také 

z politiky dané země. Do ekonomického prostředí patří jednotlivé makroekonomické 

faktory, jako je tempo růstu ekonomiky, míra inflace, nezaměstnanost či výše úrokových 

sazeb (Srpová, 2010).  

Sociální prostředí 

Je tvořeno především strukturou společnosti. Jedná se o trh práce, demografické 

ukazatele, obyvatelstvo, společenské a kulturní zvyky (Koráb, 2007). 

Technologické prostředí 

Toto prostředí zahrnuje technologické trendy. Příznačný je vývoj a důsledky vývoje 

internetu, technologie, nové aplikace a jejich dostupnost (Srpová, 2010). 
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1.15 Porterova analýza pěti sil 

V každém mikrookolí podniku působí síly, které by měl dobrý manažer odhalit. Při 

analýze mikrookolí  nesmí chybět analýza konkurenčních sil. K řešení napomohl 

M.  Porter, který vyvinul model pěti sil. Hlavním cílem modelu je, aby byly rozpoznány 

příležitosti a  hrozby, které na firmu nějakým způsobem působí a mohou působit 

i  v budoucím vývoji. Pro společnost je tedy důležité, aby tyto síly rozpoznala co nejlépe, 

vyrovnala se s nimi a uměla na ně reagovat (Srpová, 2010). 

Jednotlivé síly ovlivňují vývoj podniku jako takového, a také vývoj mikrookolí, které 

se  v průběhu času může měnit. Tento model je především zaměřen na analýzu: 

 rizika vstupu potenciální konkurentů; 

 rivalitu mezi stávajícími podniky; 

 smluvní síly kupujících;  

 smluvní síly dodavatelů;  

 hrozby substitučních výrobků (Dedouchová, 2001). 

 

 
Obrázek 11: Porterova analýza pěti sil 

Zdroj: vlastní zpracování dle Dedouchová (2001, str. 18) 
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Rivalita mezi podniky uvnitř mikrookolí 

Jinak řečeno se jedná o vnitřní konkurenci, která představuje konkurenci ve stejném typu 

nebo oblasti podnikání. Jako příklad může sloužit příklad s pekařem. Pekař konkuruje 

pekaři. Pekařem na straně konkurence však může být i obchodní řetězec nebo 

hypermarket s vlastní pekárnou. Specializace podnikání, může jednoznačně konkurenční 

subjekty diferencovat (Koráb, 2007).  

Potenciální konkurenti 

Mezi potenciální konkurenty řadíme takové společnosti, které si v současnosti 

nekonkurují, ale mohou se konkurenty stát, pokud se tak rozhodnou. Pokud na trh vstoupí 

nová konkurenční síla, bude se to jednoznačně projevovat na zisku podniků. Vstup 

nových konkurentů na trh závisí na řadě faktorů a výši vstupu bariér na trh. Čím vyšší 

tyto bariéry jsou, tím vyšší náklady musí vynaložit (Dedouchová, 2001).  

Smluvní síla kupujících 

V dnešní době se stáváme kupujícími téměř každý den a všichni vyžadují určitou kvalitu 

nebo servis. Pokud je cena tlačena ze strany kupujících směrem dolů, může to pro podnik 

vypadat jako hrozba. Všichni chtějí jen to nejlepší, což pro podnik znamená vyšší výrobní 

náklady. Slabí kupující představují pro podnik příležitost zvýšit ceny zboží, ve výsledku 

se zvýší i celkový zisk podniku (Dedouchová, 2001). 

Smluvní síla dodavatelů 

U smluvní síly dodavatelů, to funguje přesně opačně. Jako hrozba mohou dodavatelé 

působit v případě, když zvyšují ceny a podnik musí toto zvýšení zaplatit. Pokud na cenu 

nepřistoupí, musí si najít jiného dodavatele nebo přistoupit na nižší kvalitu. Obojí však 

vede k poklesu zisku. Slabí dodavatelé přináší podniku naopak možnost snížit cenu 

a  požadovat vyšší kvalitu (Dedouchová, 2001). 

Hrozba substitučních výrobků 

Tato hrozba vyplývá z ohrožení produktů naší společnosti stejnými či více nebo méně 

příbuznými produkty, které mohou produkt naší společnosti nahradit. Pokud mají 

výrobky podniku málo substitutů, může být příležitostí podniku zvýšit cenu a tím 

i  výsledný zisk. Pokud se opět podíváme na příklad s pekařem, který nabízí převážně bílé 

pečivo, tak v tomto případě se může jednat o konkurenci typu zdravé výživy, kde je 

v nabídce převážně pečivo tmavé (Koráb, 2007).  
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1.16 SWOT analýza 

SWOT analýza je jedním z nejpopulárnějších způsobů analýzy strategického řízení. 

Zkratka SWOT vznikla z iniciál čtyř slov – síla (strenght), slabost (weakness), příležitost 

(opportunity) a hrozba (threat). Jedná se o  nejčastější a nejúčinnější analýzu vůbec. Při 

analýze vnitřního a vnějšího prostředí podniku, se může analýza rozdělit na dvě části. 

První část je analýza silných a slabých stránek podniku a druhá část je tvořena analýzou 

příležitostí a hrozeb pro podnik (Zheng  Qin, 2005). 

Cílem této analýzy je identifikace současné strategie podniku, a zda její specifická slabá 

a  silná místa jsou schopná zareagovat a vyrovnat se se změnami, které nastávají 

v prostředí podniku. Tato analýza se skládá ze dvou analýz a to SW analýzy a OT analýzy. 

Je  doporučeno začínat analýzou OT, která je zaměřena na příležitosti (oportunities) 

a  hrozby (threats) a posléze analýzou SW, která se týká silných (strengths) a slabých 

(weaknesses) stránek podniku. Za nevýhodu SWOT analýzy může být považováno to, že 

je hodně statická a velmi subjektivní (Jakubíková, 2013). 

Silné a slabé stránky se dají považovat za interní faktory, protože podnik má nad nimi 

určitou kontrolu a může je sám ovlivňovat. Jedná se třeba o schopnosti manažera nebo 

jedinečnost produktu. Za externí vlivy jsou považovány příležitosti a hrozby, které nejsou 

nijak přímo podnikem ovlivněny, nemá nad nimi žádnou kontrolu. Spadá sem situace na 

trhu práce nebo konkurence na trhu (Koráb, 2007). 

 
Obrázek 12: SWOT analýza 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Silné stránky 

Interní faktory jsou většinou silnou stránkou podniku. Je to oblast a obor, ve kterých je 

společnost dobrá. Silné stránky se mohou využít jako základna pro určení konkurenční 

výhody (Blažková,  2007). 

Slabé stránky 

Slabá stránka podniku automaticky neznamená, že mu něco nejde oproti konkurenci. 

Je  však dobré, pokud podnik vůbec připustí, že nějakou slabou stránku má (Kotler, 2007).  

Příležitosti 

Naskytnuté příležitosti může podnik využít pro svůj vlastní prospěch, díky svým silným 

stránkám (Kotler, 2007). 

Hrozby 

Hrozby představují nepříznivou situaci, která může ovlivnit činnost podniku. Pokud 

se  nějaká taková hrozba objeví, podnik by měl rychle reagovat, aby ji odstranil nebo 

minimalizoval (Blažková, 2007). 

1.17 Analýza rizik 

Riziko můžeme všeobecně považovat za složitý pojem, který má mnoho definic. 

Jednoduše lze říci, že riziko představuje vystavení se nepříznivým okolnostem a situacím. 

Jiné definice říkají, že se jedná o pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty nebo to také 

může být odchylka skutečných a očekávaných výsledků. Nejjednodušší forma chápání 

rizika je taková, že s určitou pravděpodobností nastanou události, které budou odlišné od 

výsledku, který je očekáván (Rais, 2007). 

Druhů rizik existuje velké množství, není tedy nutné se omezovat pouze na ekonomické 

riziko, které zahrnuje inflační nebo kursovní riziko. Mezi nejznámější druhy rizika patří 

(Rais, 2007): 

 politické a teritoriální; 

 bezpečnostní; 

 právní; 

 předvídatelná a nepředvídatelná; 

 specifická  - manažerská, pojišťovací, odbytová atd. 
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Aby rizika mohla být identifikována, je nutné provedení jejich analýzy. Tato analýza je 

prvním krokem k řešení jakéhokoliv rizika. Většinou riziko nevystupuje samostatně, ale 

jedná se o  nějakou kombinaci působících faktorů, které toto riziko způsobují a mohou 

znamenat hrozbu pro podnikající subjekt (Rais, 2007).  

Je jasné, že každé podnikání je neustále vystaveno riziku a je nutné s ním počítat. Některá 

rizika lze přesunout, jiná zase zadržet. V některých situacích je dokonce vhodné se riziku 

vyhnout nebo ho redukovat. Podnik se může s rizikem vypořádat několika způsoby. 

Podnik se rozhoduje na základě pravděpodobnosti a tvrdosti rizika. Jednoduchý přehled 

metod znázorňuje tabulka 10 (Rais, 2007). 

Tabulka 10: Metody pro řešení rizik 

 Vysoká pravděpodobnost Nízká pravděpodobnost 

Vysoká tvrdost vyhnutí se, redukce pojištění 

Nízká tvrdost retence, redukce retence 

Zdroj: vlastní zpracování dle Raise (2007, str. 86) 

 

Retence rizika patří mezi nejpoužívanější metodu k odstranění rizika. Retence je založena 

na takovém principu, že podnikatel čelí velkému množství rizik, ale většinou proti nim 

nic nedělá. Redukce je přesný opak retence. Podnikatel se snaží rizikům čelit tak, že 

se  snaží snižovat důsledky rizika nebo úplně odstranit příčiny vzniku rizika. Mezi 

způsoby redukce patří přesun rizika, diverzifikace nebo také pojištění. Co se týče metody 

vyhýbání se riziku, jedná se spíše o metodu negativní. Ve většině případů se jedná 

o  přístup, který není zcela vyhovující a může podniku spíše uškodit (Rais, 2007).  

1.17.1 Rizika v obchodní činnosti 

Každá obchodní operace přináší velké množství rizik, které jsou na straně kupujícího 

i  prodávajícího. Zájmy prodávajícího by měly směřovat k tomu, aby zboží, které 

prodává, bylo včas a řádně zaplaceno, zatímco kupující se stará o to, zda zboží, které 

si objednal, obdržel včas, v dané kvalitě a plném počtu. V obchodní činnosti je 

rozeznáváno 6 typů rizik, které jsou níže více specifikovány (Záboj, 2007). 
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Tržní riziko 

Má podobu rizika odbytu, rizika nákupu a rizika změny cenových relací. Riziko odbytu 

představuje pro prodávajícího riziko ztráty, které je zapříčiněno neprodejností výrobku 

na trhu. Pro riziko nákupu je typické to, že kupující není schopen získat na trhu produkt 

nebo službu, kterou potřebuje. U rizika změny cenových relací vzniká riziko tehdy, pokud 

během uzavírání kontraktu dojde ke změně cen zboží nebo navýšení daní (Záboj, 2007).  

Inflační riziko 

Představuje buď možnost utrpět ztrátu, nebo dosáhnout zisku v důsledku inflačního 

vývoje v zemi (Záboj, 2007).  

Kursové riziko 

Vzniká v důsledku pohybu kursu měny, ve které je obchod realizován. Může být 

dosaženo kursového zisku nebo kursové ztráty (Záboj, 2007). 

Obchodně politické riziko 

Toto riziko v sobě zahrnuje nebezpečí, které může vzniknout v důsledku obchodně 

politických opatření, při kterých dojde ke změně podmínek pro hospodářské vztahy 

s určitou zemí. Jedná se například o zavedení cla, dovozní kvóty, či technické nebo 

hygienické předpisy a normy (Záboj, 2007). 

Politické riziko 

Jedná se o možnost vzniku rizika v důsledku politických událostí. Může se jednat 

o  občanské nepokoje, státní převraty či rozvrat ekonomiky (Záboj, 2007). 

Komerční riziko 

Představuje především riziko nedodání zboží, bezdůvodné nepřevzetí zboží kupujícím 

nebo riziko platební neschopnosti kupujícího. Tomuto riziku se lze vyhnout vhodným 

výběrem obchodního partnera a správným nastavením platebních podmínek 

(Záboj,2007). 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

Tato část diplomové práce je zaměřena na analýzu současného stavu obchodního 

subjektu, za pomoci několika nejvyužívanějších metod.  

2.1 Představení společnosti 

Tato diplomová práce se zabývá ekonomickým zhodnocením nákupní funkce ve 

společnosti GYMBOOM s.r.o., která je na trhu s fitness oblečením úplným nováčkem. 

Než byla společnost založena, proběhlo zvážení všech hledisek a srovnání kladů a záporů 

mezi založením společnosti a založením živnosti. Nakonec tedy společnost vznikla 

20.  9.  2017 jako společnost s ručením omezeným. Předním důvodem bylo to, že její 

založení není obtížné, především od doby, kdy zakládající výše kapitálu je pouhá jedna 

koruna. Dalším důvodem bylo také to, že zkratka s.r.o. působí tak nějak důvěryhodněji 

a  je zde snazší možnost získání úvěru. To, že společnost vystupuje jako právnická osoba, 

vytváří dojem většího a stabilnějšího zázemí. Oproti tomu, kdy osoba samostatně 

výdělečně činná ručí celým svým majetkem, v rámci společnosti s ručením omezeným 

se ručí pouze omezeně do výše vkladu. Při provozu s.r.o. také společnost postupně buduje 

svoji historii a zlepšuje tak své jméno.  Má to ovšem i určité nevýhody, například bude 

platit vyšší daň z příjmu a bude mít povinnost vést podvojné účetnictví.  

Tabulka 11: Základní informace o společnosti 

Název společnosti GYMBOOM s.r.o. 

Sídlo firmy č. p. 155, 672 02 Dobřínsko 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo 043 99 528 

Den zápisu 20. září 2017 

Základní kapitál 200 000,- Kč 

Předmět podnikání dle obchodního 

rejstříku 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 

1  až  3 živnostenského rejstříku 

Statutární  

orgán 
Jednatel Radoslava Skalníková 

Způsob zastupování Jménem společnosti jedná jednatel samostatně 

Zdroj: vlastní zpracování 

http://www.mylight.cz/
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Jednatelka společnosti a zároveň také vlastník společnosti tvrdí, že GYMBOOM je radost 

a  životní postoj. Ve společnosti jsou všichni sportovci a tak také zní jejich heslo  

„od  sportovců pro sportovce“. Na následujícím obrázku 13 je vyobrazeno logo, pod 

kterým společnost vystupuje.  

 

Obrázek 13: Logo společnosti 

Zdroj: interní materiály společnosti 

2.1.1 Předmět činnosti 

Společnost GYMBOOM s.r.o. vznikla v roce 2017 a je tedy nováčkem na trhu, a i za tak 

krátkou dobu však stihla oslovit spousty zákazníků. Nabízené portfolio společnosti 

představuje fitness oblečení pro ženy i muže. Nyní vznikla první kolekce, která je 

v zářivých fluo barvách. Společnost si zakládá na tom, aby produkty byly vyrobeny 

v České republice z kvalitních funkčních materiálů. Nabídka tedy ještě není tak široká, 

ale je i přesto zajímavá. Dívky a ženy mohou zkombinovat legíny či krátké kalhoty 

s tílkem nebo tričkem a k tomu samozřejmě nesmí chybět mikina. U pánského pohlaví 

jde především o trička a krátké kalhoty.  

 

Obrázek 14: Ukázka oblečení společnosti GYMBOOM s.r.o. 

Zdroj: interní materiály společnosti 
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2.1.2 Cíle, vize a poslání společnosti 

Cíle, vize a poslání společnosti jsou mezi sebou vzájemně propojeny, jak ukazuje 

obrázek 15, a je důležité, aby společnost měla své cíle předem stanovené a postupně je 

plnila. 

Hlavním posláním společnosti je, aby prodávala výrobky, jejichž užitná hodnota bude 

vysoká pro fitness nadšence a jiné sportovce. Vizí společnosti je, aby svými kvalitními 

výrobky vybudovala prestižní značku oblečení GYMBOOM, která bude hrát významnou 

roli na trhu a bude známa nejenom mezi aktivními a rekreačními sportovci. 

Společnost GYMBOOM s.r.o. chce být moderní společností, která bude zákazníkům 

přinášet radost ze cvičení v podobě oblečení ve špičkové kvalitě. Motivací je také 

rozšíření oblečení do jiných států EU.  

 

 

Obrázek 15: Vize, poslání a cíle společnosti GYMBOOM s.r.o. 

Zdroj: vlastní zpracování

Vize

PosláníCíle
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2.2 Trh a konkurence 

Pomocí dotazníkového šetření byla provedena analýza trhu. Tento dotazník, který je 

vložen jako příloha I této práce, byl zveřejněn na sociální síti Facebook v několika 

skupinách. Jednalo se především o skupiny se zaměřením na fitness, a dále na skupiny 

zastupující jednotlivé vysoké školy v Brně. Cílem bylo získat 500 odpovědí, aby 

testovaný vzorek respondentů byl věrohodný. 

Dle průzkumu vyplývá, že většina respondentů byly ženy a z celkového počtu jich bylo 

335. Co se týče věkového rozložení, většinou odpovídali mladí lidé do 30 let. Což je 

přesně ta skupina, která je pro nás nejvíce zajímavá. Od této skupiny lze očekávat, že 

budou chodit cvičit a budou potřebovat fitness oblečení.  

  
Graf 1: Zastoupení pohlaví     Graf 2: Věková struktura respondentů  

Zdroj: vlastní zpracování     Zdroj: vlastní zpracování  

 

V rámci dotazování byla položena i otázka, z jakého kraje respondent pochází. Vzhledem 

k tomu, že společnost GYMBOOM s.r.o. je zatím pouze na začátku své podnikatelské 

cesty, je omezena dostupnost zboží pouze v Jihomoravském kraji. Současně však nyní 

vznikají i webové stránky s eshopem, kde bude možné veškeré výrobky objednat. 

Z dotazníku je jasné, že nejvíce dotazovaných pochází z Jihomoravského kraje. Zároveň 

byla také položena otázka, zda se respondenti zajímají o životní styl a zda ve svém volném 

čase navštěvují posilovny či jiná podobná zařízení.  

muž
33%

žena
67%

muž žena
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Ano (Pravidelně) Ano (příležitostně) Ne

 

Graf 3: Rozdělení respondentů dle krajů 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na grafu 4 je vidět rozložení respondentů, dle zájmu o zdravý životní styl. 

379  dotazovaných odpovědělo, že se o zdravý životní styl zajímá a snaží se zdravě 

stravovat. Graf 5 zobrazuje, kolik respondentů chodí ve svém volném čase cvičit 

a  navštěvuje posilovnu. Z celkového počtu dotazovaných chodí pravidelně cvičit 170 lidí 

a příležitostně 110. Při hlubší analýze dotazníku bylo zjištěno, že právě 120 dotazujících, 

kteří chodí cvičit pravidelně, pochází právě z Jihomoravského kraje a 110 z nich 

se  zároveň zajímá o  zdravý životní styl.  

      

    

 

 

 

 

 

 

Graf 4: Rozložení dle zájmu o zdravý životní styl  Graf 5: Rozložení dle návštěvy posilovny 

Zdroj: vlastní zpracování     Zdroj: vlastní zpracování 

Praha Vysočina Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezký
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Na předchozí straně je ještě na grafu 5 zachyceno rozložení dotazujících, dle návštěvnosti 

posilovny. Bohužel ne všichni lidé, kteří dotazník vyplnili, v současné době navštěvují 

posilovnu. Přesto ale více lidí alespoň příležitostně nějaké fitness zařízení nebo posilovnu 

navštíví. Z celkového počtu nenavštěvuje posilovnu 220 respondentů. Na následujícím 

grafu 6 je zachyceno, z jakých důvodů lidé tato zařízení nenavštěvují. Jak je z grafu 

patrné, tak 200 respondentů tvrdí, že nemá čas k navštívení posilovny. Je však důležité 

takové lidi upozornit, že i krátká návštěva takového zařízení může mít velmi příznivý vliv 

na jejich zdraví. Z odpovědí je vidět, že lidé nejsou líní, ale věnují se jiným sportovním 

aktivitám nebo cvičí doma.  

 

Graf 6: Důvody nenavštívení posilovny 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V dotazníku dále následovala otevřená otázka, co by člověka přimělo k návštěvě 

posilovny. Odpovědi byly dosti podobné. Nejčastější odpovědí bylo, že by je přesvědčil 

kamarád nebo někdo, kdo by byl pro ně motivací a nemusel chodit sám. Mnoho 

komentářů také poukazovalo na to, že nerozumí tomu, jak se stroje přesně používají 

a  nechtějí platit za služby trenéra, který by jim to vysvětlil.  

Další část dotazníku je věnována především lidem, kteří pravidelně navštěvují nějakou 

posilovnu nebo fitness zařízení. Tyto odpovědi ovšem není momentálně důležité 

vyhodnocovat. Dotazník byl vytvářen za pomoci jednatele společnosti, kterého zajímal 
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postoj lidí k posilovnám. Tyto podklady zahrne do svého dalšího rozšíření podnikání, 

kterým bude vybudování právě své vlastní posilovny.  

Vzhledem k tomu, že je prováděn průzkum trhu s fitness oblečením, je pro nás důležitá 

až otázka s číslem 24, která se dotazujících ptala, v čem chodí nejčastěji cvičit.  

 

Graf 7: V čem chodí lidé nejčastěji cvičit 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jak je z grafu 7 patrné, nejvíce lidí volí speciální funkční oblečení, což je pro nás velice 

dobré. Je to signál, který značí, že společnost GYMBOOM s.r.o. může získat velké 

množství zájemců o své produkty, protože nabízí právě speciální funkční fitness oblečení. 

Druhou nejčastější odpovědí bylo, že je lidem jedno v čem cvičí. Pokud bude mít 

společnost vhodně propracovaný marketing, může oslovit velkou část dotazujících i z této 

skupiny.  

Další otázka se týkala toho, kolik jsou lidé ochotni zaplatit za fitness oblečení, kdy 

v poznámce otázky bylo uvedeno, že se jedná o kombinaci vrchního a spodního dílu 

(tričko/tílko a kalhoty/krátké kalhoty/legíny). Tato otázka je považována za jednu 

z těch důležitějších. Dle odpovědí jsou dotazující ochotni maximálně zaplatit od 500,- Kč 

do 1 000,- Kč. Tohle může být pro společnost značným problémem. Dle nynějšího 

nacenění spadá koupě dvou kusů oblečení do prostřední kategorie, tedy něco mezi 
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1 000,- Kč  – 1 500,- Kč. Pokud ovšem bude oblečení poutavé, zajímavé a budou dobré 

ohlasy, společnost počítá s tím, že lidé budou ochotni si za oblečení připlatit.  

 

Graf 8: Kolik jsou lidé ochotni zaplatit za sportovní oblečení 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vzhledem k tomu, že oblečení značky GYMBOOM je úplná novinka na trhu, bude 

nějakou dobu trvat, než se dostane do podvědomí lidí, proto další otázkou bylo 

zjišťováno, zda by lidé vyzkoušeli novou značku fitness oblečení.  

 

Graf 9: Vyzkoušení nové značky fitness oblečení 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 9 uvádí, že celkem 178 dotazovaných by novou značku fitness oblečení vyzkoušelo. 

Velkou skupinu také tvoří dotazovaní, kteří zvolili odpověď možná, nebo nevím. Ti jsou 

pro společnost také potencionálními zákazníky, ale bude to vyžadovat velké množství 

práce, aby si je společnost získala.  

V následující otázce bylo zjišťováno, jaké značky sportovního oblečení lidé znají. V této 

otázce mohli dotazující označit více možností. 

 

Graf 10: Značky sportovního oblečení 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu 10 je zcela jasné, že téměř všichni z dotazovaných znají značku Adidas a Nike. 

Obě tyto značky patří mezi světovou špičku sportovního oblečení. Navzájem si velmi 

konkurují, a patří také mezi značné konkurenty značky GYMBOOM. Pokud se však 

zaměříme na vyloženě český trh, tak v nabídce je konkurence v podání značky Litex 

a  Sweep. Přitom, značka Sweep patří mezi tu nejméně známou. Obě dvě značky patří 

mezi přímé české výrobky. 

V rámci průzkumu trhu bylo také zjišťováno, jestli se lidem líbí nebo nelíbí logo značky 

GYMBOOM, které je vyobrazeno na obrázku 13 o pár stránek výš. Jak je patrné 

z grafu  11, tak dvěma pětinám respondentů se logo líbí, dalším dvěma pětinám je jedno, 

jak logo vypadá a není pro ně při výběru oblečení nikterak důležité. A naopak jedné pětině 

se logo nelíbí. Dle mého názoru je logo povedené a vyjadřuje to, co má.  
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Graf 11: Hodnocení loga značky GYMBOOM 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dále bylo také zjišťováno, co je pro spotřebitele rozhodující při výběru sportovního 

oblečení. Nejvíce odpovědí se sešlo u možnosti „materiál“. Samozřejmě, že téměř nikdo 

by si nekoupil na cvičení oblečení, ve kterém by bylo ihned vidět, že je člověk propocený. 

Nejdůležitějším aspektem pro dotazující tedy bylo, z jakého materiálu je oblečení 

vyrobeno.   

 

Graf 12: Rozhodující aspekt při výběru sportovního oblečení 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Společnost GYMBOOM s.r.o. nabízí oblečení právě z prvotřídního materiálu, který je 

odzkoušen vrcholovými sportovci a je využíván také u značek oblečení Adidas či Nike. 

S tímto aspektem by tedy neměl být problém. Druhým aspektem je cena, s čímž možná 

bude trochu problém. Vzhledem k tomu, že se jedná o oblečení, které je vyráběno kusově 

v České republice, nikoliv v Číně či jiných třetích zemí, budou si muset spotřebitelé 

naopak nepatrně připlatit. Na veškeré zboží je ovšem poskytována dvouletá záruční doba, 
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která mnohdy kompenzuje vyšší cenu. První kolekce značky GYMBOOM je velmi 

poutavá především pro ženy, protože pestré fluo barvy jsou momentálně velmi populární.  

Další otázka dotazníkového šetření byla zaměřena přímo na design oblečení značky 

GYMBOOM. V dotazníku byly použity fotografie, které představovaly novou kolekci, 

a  respondenti měli zhodnotit, zda se jim design oblečení líbí či nikoliv. 

 

Graf 13: Zhodnocení designu oblečení značky GYMBOOM 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu 13 vyplývá, že v celkovém součtu 327 se respondentům design oblečení spíše 

líbil nebo líbil. Zbylá část odpověděla právě spíše v negativním záměru. Samozřejmě je 

jasné, že dle českého přísloví platí „sto lidí, sto chutí“ a nejde se zavděčit ihned každému, 

přesto je velmi potěšující, že design oblečení má spíše pozitivní ohlas.  

Další dvě otázky se týkaly přímo variant provedení oblečení. Jak dámské, tak i pánské 

svršky mají stejný nápaditý design a nás zajímalo, který bude u respondentů více 

oblíbený.  

  

Obrázek 16: Varianty dámských tílek 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 17: Varianty pánských triček 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na obrázcích 15 a 16 jsou představeny jednotlivé varianty designu provedení oblečení. 

Varianta 1 představuje design s bílou částí potisku a varianta 2 představuje design pouze 

s černou částí potisku. Samozřejmě je možné vybírat z více barevných provedení, já 

si  však zvolila žlutou fluo barvu u dámského tílka a modrou u pánského trička. Výsledky 

poté následně vidíme v grafu 14 a 15.  

             

Graf 14: Výsledky výběru u dámského tílka  Graf 15: Výsledky výběru u pánského trička 

Zdroj: vlastní zpracování    Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jak je z grafů patrné, tak v obou dvou případech zvítězila druhá varianta oblečení. 

U  dámského tílka patřily variantě dvě právě tři pětiny hlasů. U pánského rozhodování 

byly hlasy sobě trošku blíže. Druhá varianta trika vyhrála o pouhých 68 hlasů. Mně 

osobně se také líbí více varianta 2 a myslím si, že design triček patří k velmi povedeným. 
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Poslední důležitou otázkou bylo to, zda je pro lidi rozhodující, z jaké země oblečení 

pochází. Je totiž zcela jasné, že pokud se jedná o oblečení dovážené z Číny či jiných 

třetích zemí, jedná se o tovární výrobu, kde je prokázána větší zmetkovost. Jak ukazuje 

graf 16, tak dle průzkumu není pro lidi důležité, kde je oblečení vyráběno.  

 

Graf 16: Preference původu oblečení 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vzhledem k tomu, že veškeré oblečení značky GYMBOOM pochází ze šikovných rukou 

švadlen v České republice, je tedy jasné, že má své příznivce. Pokud se však zaměří na 

skupinu, které nezáleží, odkud oblečení pochází, má z jisté části vyhráno.  

V poslední části dotazníku byly už jen osobní otázky, které sloužily ke kontrole vzorku 

dotazovaných respondentů. Zajímalo nás především dosažené vzdělání, ekonomická 

situace a výše čistého měsíčního příjmu, aby nedošlo k opomenutí nějaké skupiny. 

 

Graf 17: Nejvyšší dosažené vzdělání   Graf 18: Ekonomická situace 

Zdroj: vlastní zpracování     Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 19: Čistý měsíční příjem 

Zdroj: vlastní zpracování  

Jak je z předešlých grafů patrné, tak průzkumu se zúčastnilo nejvíce lidí 

s vysokoškolským vzděláním a spousta z nich je stále ještě studenty. Vzhledem k tomu, 

že se jedná převážně o studenty, kteří jsou na denním studiu a pouze si přivydělávají na 

brigádách, tvoří největší část grafu příjem do 10 000 Kč.  

2.3  Analýza prostředí 

V této části práce budou provedeny analýzy prostředí podniku.  

2.3.1 PEST analýza 

Politické prostředí 

V České republice se podnikání řídí dvěma základními zákony, mezi které patří předpis 

č.  455/1991 Sb., živnostenský zákon a dříve ještě obchodní zákoník. Tento zákoník byl 

ovšem zrušen a je nahrazen zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech 

a družstvech a ještě zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Těmito zákony jsou řízeny 

všechny podnikatelské subjekty, a je tedy nezbytně nutné je kontrolovat pro jejich 

případné změny či novely. Mezi další obecné platné předpisy, které musí společnost 

GYMBOOM s.r.o. dodržovat patří: 

 zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; 

241

84

104

42

29

do 10 000 Kč 10 000 - 15 000 Kč 15 000 - 25 000 Kč

25 000 - 35 000 Kč více než 35 000 Kč



69 
 

 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; 

 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; 

 zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; 

 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích); 

 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti; 

 zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní 

pojištění; 

 zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 

a  příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

Je především důležité se věnovat daňovým zákonům, které vznikly v roce 1993. Tyto 

zákony podléhají pravidelně úpravám, proto je nutné jejich sledování. Zejména je nutné 

sledovat následující daně.  

Daň z příjmu fyzických a právnických osob patří mezi nejdůležitější daně. Plátci daně 

musí každoročně podávat přiznání k dani z příjmu. U fyzických osob je sazba 15 %, 

u  osob právnických je sazba 19 %. Největší novinkou, která nastala v roce 2016, bylo 

zavedení elektronické evidence tržeb (EET). Od 1. 3. 2017 se zavedení EET začalo týkat 

segmentu maloobchodu a velkoobchodu.  

Daň z přidané hodnoty, neboli zkráceně DPH je daň, kterou je zatíženo téměř všechno 

zboží a všechny služby. Tato daň má celkem 3 sazby. Základní sazba je 21 %, té podléhá 

naprostá většina zboží a služeb. První snížená sazba je 15 %, které podléhají například 

potraviny, a  druhá snížená sazba je 10 %, kterou jsou zatíženy například léky či knihy. 

Silniční daň je placena tehdy, pokud je dopravní prostředek aktivně využíván 

k podnikání. Tato daň se odvíjí od objemu motoru vozidla a měsíce a roku první 

registrace. Výhodou u novějších aut je to, že je tato daň tři roky od první registrace 

snížená o 48 %.  

Daň z nemovitých věcí platí vlastníci nemovitých věcí každý rok. Přiznání k této dani 

s  podává pouze jednou a pak už jen finanční úřad vyzývá podnikatele k jejímu zaplacení.  

Daň z nabytí nemovitých věcí je stanovena na 4 % ze základu daně. Od roku 2016 je 

plátcem daně z nabytí nemovitých věcí vždy kupující.  
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Ekonomické prostředí 

Do ekonomického prostředí spadají ekonomické faktory, mezi které patří hrubý domácí 

produkt (HDP), ekonomický růst, inflace, nezaměstnanost či úrokové sazby.  

Hrubý domácí produkt je klíčovým ukazatelem ekonomiky. Jde o vyjádření peněžní 

hodnoty všech finálních statků a služeb vyprodukovaných na území státu za dané období, 

což bývá kalendářní rok.  

Tabulka 12: Hrubý domácí produkt v ČR v letech 2009-2016 

Hrubý domácí produkt - ČR 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

HDP, sezonně 

neočištěno [mil. Kč] 
3 930 409 3 962 464 4 033 755 4 059 912 4 098 128 4 313 789 4 595 783 4 773 240 

Růst HDP  

(stálé ceny) [%] 
-4,8 2,3 1,8 -0,8 -0,5 2,7 5,3 2,6 

HDP na jednoho 

obyvatele [mil. Kč] 
385 833 374 628 376 759 386 317 389 900 409 870 435 911 451 785 

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů ČSÚ 

 

Tabulka 13: Hrubý domácí produkt v Jihomoravském kraji v letech 2009-2016 

Hrubý domácí produkt – Jihomoravský kraj 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

HDP, sezonně 

neočištěno [mil. Kč] 
403 892 4 048 092 421 653 434 334 452 931 473 554 502 175 513 666 

Růst HDP  

(stálé ceny) [%] 
-4,8 2,8 3 1,4 2,7 2,6 5,1 0,5 

HDP na jednoho 

obyvatele [mil. Kč] 
350 208 354 011 362 048 372 135 387 592 404 513 427 906 436 430 

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů ČSÚ 

 

Jak je z tabulek 12 a 13 patrné jsou zde vidět značné výkyvy v HDP. Můžeme 

konstatovat, že v roce 2012 a 2013 procházela světová ekonomika hospodářskou krizí, 

což se také podepsalo na HDP v České republice. Podniky ztrácí finanční prostředky 

potřebné k investicím a růst ekonomiky se zpomaluje. V průmyslovém odvětví klesají 

tržby a tím i  produktivita práce. Pro lepší představu můžeme v následujícím grafu vidět 

vývoj růstu HDP. 
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Zdroj: vlastní zpracování dle údajů ČSÚ 

 

 
Graf 20: Srovnání vývoje růstu HDP v ČR a JMK v letech 2009-2016 

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů ČSÚ 

 

Nezaměstnanost je dalším podstatným ekonomickým faktorem a lze o ní tvrdit, že 

se  jedná o  komplexní, nikoliv jen ekonomický problém. Je to vlastně situace na trhu 

práce, kdy část obyvatelstva není schopna nebo ochotna pracovat. 

Tabulka 14: Obecná míra nezaměstnanosti v letech 2009-2016 

Obecná míra nezaměstnanosti 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% 6,7 % 7,3 % 6,7 % 7,0 % 7,0 % 6,1 % 5,0 % 4,0 % 

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů ČSÚ 

 

Graf 21: Nezaměstnanost v ČR v letech 2009-2016 
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V tabulce 14 vidíme, že v roce 2016 byla nejnižší nezaměstnanost v ČR od roku 2009. 

Dle statistického úřadu je nejvíce nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji. Pro lepší 

představivost je vidět kolísání nezaměstnanosti v grafu 21. Je patrné, že nezaměstnanost 

stále klesá.  

Inflace představuje zvyšování cenové hladiny, přičemž zvyšování cenové hladiny má za 

následek snižování kupní síly peněz. Tady funguje nepřímá úměra, kdy kupní síla peněz 

je nepřímo úměrná k vývoji cenové hladiny.  

Tabulka 15: Průměrná roční míra inflace v letech 2009-2016 

Průměrná roční míra inflace 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% 1,0% 1,5% 1,9% 3,3% 1,4% 0,4 % 0,3 % 0,7 % 

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů ČSÚ 

 

 

Graf 22: Průměrná roční míra inflace v ČR v letech 2009-2016 

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů ČSÚ 

 

K tomu, aby podnik prosperoval a rostl, mu napomáhají jisté příznivé hospodářské 

poměry, kam patří již zmíněná inflace. Pokud je inflace vysoká nebo má tendenci růstu, 

znamená to pro společnost velké nejistoty v podnikovém plánování. Společnosti si tak 

nemohou být jisté svými budoucími náklady a výnosy. Z tabulky číslo 15 je patrné, že 
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průměrná roční míra inflace od roku 2011 značně klesla z původní hodnoty 1,9 % na 

hodnotu 0,7 %, které bylo dosaženo v roce 2016.  

Sociální prostředí je faktor, který nám podává informace o rozdělení příjmů, spotřebních 

zvycích kupujících, demografickém rozdělení a podobně. V posledních pár letech 

dochází ke zvyšování životní úrovně obyvatelstva a tím také dochází ke zvyšování 

poptávky po kvalitním zboží a také službách. Velké změny přichází také proto, že velké 

množství mladých dospělých po střední škole odchází studovat vysokou školu, ale tím 

přibývá nedostatek schopných pracovníků vyučených v oboru. Dle ČSÚ navštěvuje 

vysokou školu v Praze téměř 40 % mladých dospělých. Nadprůměrných výsledků také 

dosahuje Jihomoravský kraj a hranici dvaceti procent překročil i kraj Olomoucký, Zlínský 

a  Středočeský.  

Tabulka 16: Absolventi VŠ v letech 2001-2016 

ABSOLVENTI VŠ 

Rok Celkem Rok Celkem 

2001 30 102 2009 81 757 

2002 31 235 2010 88 075 

2003 32 968 2011 93 104 

2004 38 381 2012 94 090 

2005 44 342 2013 91 692 

2006 53 496 2014 88 187 

2007 63 793 2015 82 037 

2008 73 250 2016 77 328 

Zdroj: MŠMT, vlastní zpracování 

 

Jak znázorňuje tabulka 16, počet absolventů VŠ od roku 2001 stále roste. V roce 2012 

byl počet vysokoškolsky vzdělaných žen vyšší než počet mužů s vysokoškolským 

vzděláním. Je nutné komentovat to, že se pravděpodobně neočekává zlepšení a bude 

nutné kontaktovat potenciální zaměstnance již na učilišti střední školy. Většina 

absolventů VŠ vstupuje na trh práce s vidinou vyššího platu a téměř žádnou manuální 

zručností. Počátkem 21. století, začal být zvýšený zájem o  studium na vysokých školách. 

Z tabulky 16 je patrné, že v roce 2012 absolvovalo nejvíce studentů a od roku 2001 až do 

roku 2012 se meziročně počty studentů vysokých škol zvyšovaly. Od roku 2013 však 

začíná absolventů ubývat. V dnešní hektické době již vysoká škola neznamená vyšší 
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příjem, spíše naopak. Je čím dál větší poptávka po řemeslech, ke kterým je potřeba spíše 

fyzická práce. 

Technologické prostředí je poslední kategorií PEST analýzy a můžeme sem zařadit 

státní výdaje na výzkum, nové objevy, patenty, výrobní technologie a jiné. V dnešní 

moderní a uspěchané době se na trhu objevují stále nové trendy, nové technické 

a  technologické postupy v daném odvětví, a to je pro každou společnost velká příležitost. 

Podnik bere aplikaci nových postupů jako výzvu, a tím se snaží nezaostat za konkurencí. 

Co se týče technologií na výrobu oblečení, nezůstávají podniky pozadu. Neustále narůstá 

snaha o  ekologickou výrobu oblečení, která bude šetrná k životnímu prostředí. U výroby 

sportovního oblečení je snaha o zachování funkční vlastnosti tkanin, jako při koupení, 

aby se barvy nevymývaly, odolávaly nepříznivým povětrnostním podmínkám, pokud je 

oblečení vhodné na sportování venku. Dá se říci, že každá sportovní značka se vyznačuje 

jiným druhem materiálu a snaží se nalákat zákazníka na něco jiného. Technologie při 

výrobě oblečení jsou také ovlivněny možností potisku. Někteří vědci dokonce tvrdí, že 

v budoucnosti si budeme oblečení stříkat na tělo.  

2.3.2 Porterova analýza pěti sil 

Konkurence v odvětví 

Co se týče konkurence v odvětví, je nutné rozlišovat prodej s jakýmkoliv sportovním 

oblečením a vybavením, nebo přímo specializované prodejny zaměřující se na fitness 

oblečení a třeba i fitness výživu a doplňky stravy. Za konkurenci může být například 

označen obchod Sportisimo, který má ovšem ve své nabídce více značek sportovního 

zboží. Tento obchod je ovšem orientován na veškeré sportovní potřeby, nikoliv pouze na 

fitness. Zaměstnanci musí mít informace o velkém množství produktů. Společnost 

GYMBOOM s.r.o. se však specializuje pouze na prodej kvalitního funkčního fitness 

oblečení, proto je důležité rozlišovat tyto konkurenty. Mezi typického konkurenta tedy 

patří značka Aktin, která je zaměřená čistě na fitness oblečení a fitness výživu. 

Konkurenty jsou tedy především menší podniky působící na českém trhu. Vůči těmto 

společnostem se snaží společnost GYMBOOM s.r.o. poskytovat služby ve větší kvalitě 

a  více přátelském a příjemném prostředí. Za svou velkou konkurenční výhodu považuje 

firma kladení důrazu na individuálním přístup k zákazníkovi.  
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Na následujícím obrázku 18 můžeme vidět, co se stane, pokud do vyhledávače na 

internetu zadáme klíčová slova „prodejny s fitness oblečením Brno“.  Jak je z mapy 

zřejmé, obchodů je poměrně velké množství. Po rozkliknutí jednotlivých červených 

koleček jsem zjistila, že nejvíce populárním obchodem dle hodnocení zákazníků je 

Sanasport a Aktin.  

 

Obrázek 18: Mapa Brna - prodejny s fitness oblečením 

Zdroj: www.googlemaps.com, vlastní zpracování 

Nová konkurence na trhu 

Vstup na trh s fitness oblečením není nijak obtížný. Hrozba vstupu nových konkurentů je 

tedy považována za vyšší. Nevyhnutelné počáteční náklady jsou v porovnání s jinými 

odvětvími poměrně nízké, proto může tato skutečnost přilákat potenciální konkurenci. 

Mezi prvotní počáteční náklady patří především pronájem, případně zakoupení prostoru 

pro umístění obchodu a případnou rekonstrukci tohoto prostoru. Dále je však nutné zmínit 

vynaložení finančních prostředků na vytvoření návrhu od grafika a designéra a nalezení 

správných dodavatelů. Také většinou vznikají náklady na pořízení automobilu. Nestačí 

však pouze najít vhodný prostor a  nechat vyrobit oblečení na zakázku. Podnikatel by měl 

mít v této oblasti i nějaké know-how. Týká se to nejen výběru správného materiálu 

oblečení, ale také výběru vhodných zaměstnanců, stanovení cen, vhodné reklamy apod. 

Můžeme tedy tvrdit, že bariéry vstupu do odvětví jsou poměrně nízké, a hrozba vstupu 

nových konkurentů do odvětví je poměrně vysoká.  
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Zákazníci 

Co se týče zákazníků, tak jejich vyjednávací síla je opravdu vysoká. Na trhu existuje velké 

množství značek fitness oblečení, ze kterého mohou vybírat. Záleží ovšem na tom, čemu 

při výběru oblečení dávají přednost. Jak bylo zjištěno pomocí dotazníkového šetření, tak 

61  % respondentů vybírá oblečení podle materiálu a pouhých 5 % se rozhoduje podle 

značky. Dalšími rozhodujícími aspekty jsou samozřejmě cena a design. Důležitým 

zjištěným také bylo, že 62 % dotázaných respondentů neovlivňuje původ zboží a není 

tento aspekt pro ně nijak zvlášť důležitý. Naopak 28 % považuje za důležité, že zboží je 

vyrobeno a  pochází z České republiky a dává mu přednost před zbožím, které je 

vyrobeno v jiných zemích, ať už to jsou země Evropské unie, nebo třetí země. Dle 

výzkumu je známo, že v České republice sportují více muži než ženy a celkově pravidelně 

sportuje třetina Čechů. Samozřejmě, dle segmentace, se společnost GYMBOOM s.r.o. 

zaměřuje jak na ženy tak i  muže ve věku od 20 – 40 let. První kolekce společnosti 

GYMBOOM s.r.o. byla navržena v zářivých fluo barvách, která na první pohled ihned 

zaujme.  

Dodavatelé 

Na trhu působí velké množství firem, které se zabývají šitím a výrobou sportovního 

oblečení. Tyto firmy působí jak na českém trhu, tak i v zahraničí. Stejně tak je velké 

množství firem prodávající fitness výživu a doplňky. Pro výrobu oblečení byly ihned 

zavrženy čínské továrny, které by dokázaly vyrobit tisíce triček každý den, ne však 

v požadované kvalitě. Společnost GYMBOOM s.r.o. si zakládá na tom, že se jedná 

o  výrobek vyrobený v České republice. Po prohledání a kontaktování několika 

společností, které vyrábí sportovní a fitness oblečení na míru, zůstalo pouze několik 

dodavatelů. Společnost GYMBOOM s.r.o. si nepřeje, aby tito dodavatelé a  výrobci byli 

jmenování, proto budou v dalších analýzách označování jako D1, D2 a D3. Na jednu stranu 

je vyjednávací síla dodavatelů malá a vysoká zároveň. Na trhu existuje sice spousta 

společností, ale pouze hrstka z nich nabízí takové služby a  produkty, jaké si společnost 

GYMBOOM  s.r.o. představuje. Pokud by tedy došlo k selhání nějakého dodavatele, 

mohlo by to mít za následek výpadek v dodávkách zboží.  

Substituty 

Za substituty lze považovat adekvátní fitness oblečení jiných značek. Na trhu existuje 

velké množství značek, které v rámci svého portfolia nabízejí obyčejné sportovní 
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oblečení i fitness oblečení, které je odlišné především materiálem. Pokud bude fitness 

oblečení zařazeno pod sportovní oblečení, bude nalezení substitutu jednoduché, protože 

na trhu existuje velká řada firem a značek jako je Adidas, Nike či Puma. Pokud se však 

zaměříme vyloženě na kategorii fitness oblečení, největším konkurentem je značka 

Nebbia, jejíž nabízené portfolio je opravdu široké. Tato značka není sice česká, ale jedná 

se o populární slovenskou značku fitness oblečení. Vzhledem k tomu, že společnost 

GYMBOOM s.r.o. je na trhu krátkou dobu, nestihla ještě nijak expandovat na jiné trhy 

a  je čistě omezena na Českou republiku. Největším konkurentem může tedy být česká 

značka Litex, které taktéž nabízí fitness i sportovní oblečení.  

2.3.3 SWOT analýza 

Zpracování SWOT analýzy vychází z předcházejících provedených analýz interního 

a  externího prostředí podniku. 

 

Obrázek 19: SWOT analýza společnosti GYMBOOM s.r.o. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Ze SWOT analýzy můžeme odvodit, že společnost pod svojí značkou prodává vysoce 

kvalitní výrobky s originálním a poutavým designem. Jejich přístup je přátelský jak 

k zákazníkům, tak i uvnitř firmy se všichni snaží dodržovat určitou firemní kulturu. 

Výrobky jsou vyráběny švadlenami a krejčími pouze v České republice, což také rozvíjí 

ekonomiku České republiky. Vedení společnosti se snaží jít s dobou, proto jsou webové 

stránky společně s eshopem velmi přehledné a moderní. Jednou ze slabých stránek může 

být to, že společnost je na trhu úplným nováčkem a nebudí mnoho důvěry a bude nějakou 

dobu trvat, než si získá svoji klientelu, proto by měla více investovat do reklamy a dát tak 

vědět o své existenci. Společnost vznikla v kolektivu mladých lidí, kteří nemusí mít 

dostatek zkušeností s vedením takového podniku. Vzhledem k tomu, že veškeré zboží je 

šito ručně, je proces výroby o něco pomalejší, než někde v továrně na výrobu oblečení.  

Jednoznačnou příležitostí je navázání spolupráce s jinými podniky, nejlépe s fitness 

centry. Pro začátek v nich může být například vystaveno několik plakátů, reklamních 

letáků a vizitek. Čím dál více lidí se zaobírá zdravým životním stylem, se kterým je spjato 

samozřejmě cvičení a s ním i fitness oblečení. Typickou příležitostí je také expanze do 

zahraničí. Vzhledem k tomu, že jednatelka společnosti nemá jazykové bariéry, může 

expanze znamenat například rozšíření do Rakouska či Německa. Dále je tu také příležitost 

účasti na sportovních veletrzích, kde lze vystavovat své produkty. Největší hrozbou pro 

firmu je vstup nových konkurentů na trh. Tuto situaci nemůže firma nijak ovlivnit, může 

se na ni pouze připravit. Další hrozbou je to, že se nepodaří vytvořit určitou komunitu, 

která bude značku GYMBOOM propagovat. V neposlední řadě může společnost také 

z velké části ovlivnit jistá legislativní omezení nebo ekonomická krize.  

2.4 Současná spolupráce s dodavateli  

V současné době probíhá výběr a hodnocení dodavatele na základě jeho schopností plnit 

požadavky na vstupní materiál při výrobě oblečení. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o  materiál, který je určen především na cvičení, musí mít určité vlastnosti, které jsou pro 

sportovce nezbytné. Veškeré oblečení je vyrobeno z 85 % polyesterových vláken (PES) 

a 15 % elastanu. Polyesterová vlákna jsou vyráběna z ropy a patří mezi materiály, které 

jsou lehce modifikované a vyskytují se prakticky ve všech textilních výrobcích. 

Co  se  týče sportovního oblečení, jsou k nezaplacení jeho kladné vlastnosti, ke kterým 

patří odolnost vůči světlu a povětrnostním vlivům, lehkost, schopnost odvádět vlhkost 
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a  rychlé sušení. Veškeré oděvy jsou lehké, pevné a méně mačkavé. Elastan představuje 

pružné umělé vlákno, které svými vlastnostmi přispívá k tomu, že se sportovní oblečení 

přizpůsobí tvaru těla a lépe drží tvar i po několika vypráních.  

V rámci přípravy založení nového obchodního podniku bylo osloveno několik dodavatelů 

zabývajících se výrobou oblečení. Od každého dodavatele bylo objednáno po dvou 

kusech oblečení, které bylo dále testováno. Testování oblečení proběhlo v blízkém 

okruhu přátel a rodiny po dobu dvou měsíců a bylo vystaveno jisté zátěžové zkoušce. 

Posléze byla jednotlivá kritéria hodnocena dle klasifikační stupnice, podobně jako ve 

škole, která je uvedena v tabulce 17.  

Tabulka 17: Klasifikační hodnocení kritérií 

Slovní hodnocení Číselné hodnocení (body) 

Výborné 1 

Velmi dobré 2 

Dobré 3 

Dostatečné 4 

Nedostatečné 5 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nyní bude popsáno, jak byla jednotlivá kritéria hodnocena. Prvním kritériem bylo 

materiálové složení. Jak bylo již výše uvedeno, oblečení je složeno z 85 % PES a 15 % 

elastanu. Na doporučení dodavatelů, kteří mají s výrobou tohoto oblečení zkušenosti, byla 

ovšem u několika kusů oděvů použito jiného poměru těchto látek. Navíc oblečení pro 

fitness aktivity by nemělo být vyrobeno z moc silného materiálu, protože pak v něm může 

být horko. Druhým kritériem je pohodlnost nošení, což představuje to, že oblečení by 

mělo dobře padnout a nebýt nikterak těsné ani příliš volné. Po celou dobu cvičení či jiné 

fyzické aktivitě by mělo zůstat na svém místě především v oblasti pasu, kde by nemělo 

dojít k žádnému vyhrnování. Třetím kritériem byla volnost pohybu. Tímto kritériem 

bylo myšleno to, zda se v oblečení člověk cítí dobře a nic jej neškrábe, netlačí nebo 

neškrtí. Může se jednat například o provedení vnitřních švů v oblasti stehen, které mohou 

někdy způsobit (například při běhu) odření kůže. V pořadí již čtvrtým kritériem je 

odolnost barev. Toto kritérium bylo testováno po celou dobu, kdy byly po každém 

vyprání oblečení porovnávány barvy s původním kusem, za pomoci odborníka bylo také 

využito normy ČSN EN ISO 105 - E04, což je zkouška stálobarevnosti v potu 
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a  ČSN  EN  ISO 105 - C06, což je zkouška stálobarevnosti v praní. S tímto kritériem je 

spjato i další páté kritérium, které představuje ztrátu tvaru. Stejně jako u barev, bylo 

sledováno, zda oblečení po vyprání ztrácí svůj tvar a pružnost. Zároveň bylo také oblečení 

natahováno a  sledovalo se, jestli se látka oproti původní délce neprodlužuje a neztrácí 

tak elasticitu. Předposledním šestým kritériem je propouštění vlhkosti. Tento test byl 

prováděn za pomoci člena týmu, u kterého bylo nejvíce zjevné pocení při vykonávání 

fyzické zátěže. Tento člen v každém oblečení vesloval na veslovacím trenažéru a poté 

bylo oblečení zváženo na váze. Čím vyšší číslo oproti původní váze oblečení bylo, tím 

byla vlhkost hůře odváděna. A posledním sedmým kritériem je detail provedení 

oblečení. Bylo porovnáváno, zda jednotlivé švy nebyly nějak uvolněny nebo jestli 

nedošlo k nějakému prodření materiálu v kritických místech.   

Tabulka 18: Kritéria hodnocení oblečení při prvním výběru dodavatele 

Kritérium D1 D2 D3 D4 D5 D6 

Materiálové složení 2 2 1 2 2 3 

Pohodlnost nošení 2 2 2 3 3 2 

Volnost pohybu 1 1 2 2 3 4 

Odolnost barev 2 1 1 2 4 4 

Ztráta tvaru 2 3 2 3 2 3 

Propouštění vlhkosti 1 1 2 2 2 2 

Detail provedení 3 2 1 4 3 5 

Σ Celkem 13 12 11 18 19 23 

Pořadí 3. 2. 1. 4. 5. 6. 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních dat společnosti 

 

V nejlepším případě mohl být dodavatel ohodnocen 7 body a maximálně mohl dosáhnout 

nejhoršího výsledku 35 bodů. Jak ukazuje tabulka 18, tak nejlepšího hodnocení dosáhl 

dodavatel D3, který získal 11  bodů. Veškerá kritéria dosahovala hodnocení „výborné“ 

nebo „velmi dobré“. Druhým nejlépe hodnoceným dodavatelem byl dodavatel D2, který 

měl však oproti dodavateli D3 jedno hodnocení jako „dobré“ a to u ztráty tvaru. Zde se 

konkrétně jednalo o dodavatele, který vyrobil oblečení ve složení 90 % PES a 10 % 

elastanu. Po podání zpětné vazby tomuto dodavateli, bylo vlákno upraveno na společností 

požadovanou normu. A jako poslední nejlepší dodavatel se jeví dodavatel D1, u kterého 
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však bylo jako „dobré“ hodnocen detail provedení. Po kontaktování tohoto dodavatele 

byl změněn steh šití u  legín, protože v oblasti stehen a zadku při opětovné fyzické aktivitě 

lehce látka povolila. Co se týče zbylých tří dodavatelů, tak ti byli po zhodnocení vyřazeni, 

protože bylo předem stanoveno kritérium, že pokud bude dosaženo hranice 17 a více 

bodů, dodavatel bude automaticky považován za nevyhovujícího.  

V současné době není sepsána ani nijak implementována metodika výběru a hodnocení 

dodavatele. Rozhodnutí je prováděno čistě subjektivně avšak formálně. Nejsou prozatím 

stanoveny žádné objektivní hodnotící stupnice ani klíčová kritéria hodnocení. Co se týče 

prvního výběru dodavatele, tak šlo o hodnocení finálního produktu, nikoliv dodavatele 

jako takového. Pro většinu firem je hlavním kritériem výběru nového dodavatele cena, 

což ale v konečné fázi může být pro společnost velmi nákladné. Výrobky nebudou 

odpovídat kvalitě a lidé je budou více reklamovat a požadovat vrácení peněz. Je tedy 

důležité si kritéria výběru a hodnocení dodavatele správně promyslet. 

2.5 Současné skladování zboží 

Co se týče skladování zboží, je v současné době pronajat sklad o výměře 22 m2. Ve skladu 

jsou uloženy veškeré výrobky určené k expedici pro konečného zákazníka. Výška stropu 

ve skladu je 2,4 m a podél zdí jsou umístěny policové regály s výškou 2 m. Co se týče 

podmínek pro skladování oblečení, nejsou stanoveny žádné minimální teploty, a  proto 

se teplota ve skladu pohybuje kolem 18 – 20 °C. Po vstupu do skladu je po levé straně 

umístěn stůl se židlí, kde probíhá zpracování veškerých objednávek a  zapisování do 

skladních karet. Regály jsou uspořádány tak, že obklopují zdi skladu dokola. Jednotlivé 

regály jsou rozděleny dle druhu oblečení. Každý kus je dále samostatně zabalen 

v průhledném obalu a je označen správnou velikostí. Každý policový regál je složen z pěti 

polic, kdy každá police představuje uložení jedné z pěti velikostí oblečení XS, S, M, 

L, XL. Kromě velikosti je druhým kritériem řazení také barva oblečení pro jednodušší 

orientaci. Regály v popředí představují dámské oblečení, zadní regály jsou pro pánské 

oblečení. Jejich pořadí je následující: dámské krátké kalhoty, ¾  legíny, dlouhé legíny, 

tílka typu ICY, tílka typu SLASH, trička typu ICY, trička typu SLASH a nakonec dámské 

mikiny. V dalším regálu jsou poskládány pánské produkty, kterých je v porovnání 

s dámskými méně. V první řadě jsou zde trička typu ICY, následovány tričky typu 

SLASH a pánskými krátkými kalhotami. Většina velikostí je lehce dosažitelná ze země, 
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ovšem v případě větších velikostí je možné si vzít menší štafle, které jsou uloženy pod 

jedním z regálů.  

 

Obrázek 20: Půdorys provozovaného skladu společně s postavenými regály 

Zdroj: interní zdroje společnosti 

 

I když se společnost snaží skladovat každý druh oblečení zvlášť, občas se stane, že se 

některá velikost objeví v jiné hromádce, než má být, což pak dělá problémy při inventuře 

zboží, která je prováděna jednou za čtvrt roku. Cílem této inventury je také zjištění, jaká 

byla obrátkovost jednotlivých kusů oblečení dle ročních období.  

2.5.1 Náklady spojené se zásobami 

V této kapitole budou rozebrány náklady spojené se zásobami ve společnosti 

GYMBOOM s.r.o. Veškeré údaje o výši nákladů byly čerpány z interních informací. 

Vzhledem k tomu, že společnost má sklad pouze v pronájmu, je oproštěna od 

každoročního placení daně z nemovitých věcí.  

Náklady pronájmu skladovacího prostoru 

Skladovací prostor je pronajímán na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor dle 

§  2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Dle této smlouvy je 

společnost GYMBOOM s.r.o. povinna platit měsíční nájem ve výši 2 500,- Kč vždy 

k desátému dni v měsíci.  
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Náklady na vytápění a osvětlení 

Sklad se zásobami je vytápěn běžným elektrickým deskovým radiátorem. Náklady na 

elektřinu zahrnují osvětlení skladu a zdroj pro připojený počítač. Sklad má svůj vlastní 

elektroměr.  

Náklady na pojištění skladovacího prostoru 

Do těchto nákladů jsou započítány náklady spojené s pojištěním proti krádeži, a proti 

živelným pohromám, mezi které patří například vytopení skladu. Jsou zde započítány 

také náklady na zapojení zabezpečovacího systému, který je napojen na soukromou 

bezpečností službu. 

Provozní náklady na vybavení 

Sklad je vybaven kovovými policovými regály, ve kterých jsou uloženy jednotlivé kusy 

oblečení. Dále je zde stůl se židlí a bylo nezbytné pořízení i přenosného počítače a  malé 

tiskárny. Počítač je vybaven softwarem pro vytváření skladových karet. Do provozních 

nákladů také patří nezbytné kancelářské potřeby, které ovšem představují téměř 

zanedbatelnou položku.  

Náklady na skladování také zahrnují mzdové náklady pracovníka, který je pověřen 

provozováním skladu. Společnost GYMBOOM s.r.o. má s pověřenou osobou sepsanou 

dohodu, ale výši příjmu nebude zveřejňovat. Proto budou celkové náklady na 

provozování skladu vyčísleny bez mzdových nákladů. Společnost je plátcem DPH, proto 

jsou všechny ceny uvedeny bez DPH. 

Vzhledem k tomu, že sklad je provozován ani ne rok, byly některé hodnoty za konzultace 

jednatele přepočítány na měsíční a následně vynásobeny dvanácti měsíci. Přehledně jsou 

jednotlivé náklady sepsány v tabulce 19 na následující straně. Náklady na pronájem 

skladu představují největší položku. Platba je prováděna měsíčně bezhotovostním 

převodem na účet pronajímatele. Druhou podstatnou položkou jsou náklady související 

s vytápěním a osvětlením skladu. Vzhledem k tomu, že celkové roční zúčtování bude 

provedeno až v září roku 2018, můžeme pouze pracovat se zálohami, které jsou placeny 

měsíčně ve výši 1 000,- Kč. Je však jasné, že v zimních měsících se bude topit více než 

v letních, proto se celková částka za rok se může změnit. Třetí položkou je pojištění zásob 

a skladu jako celku. Toto pojištění není vyčísleno na měsíce, ale v rámci uzavřené 

smlouvy s pojišťovnou je spočítáno jako roční splatná částka, měsíčně by to však 
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představovalo 538,- Kč. Ve smlouvě o pronájmu bylo s pronajímatelem domluveno, že 

společnost si na vlastní náklady nechá namontovat zabezpečovací systém, který v případě 

vypovězení smlouvy pronajímatel odkoupí. V případě zabezpečovacího systému byla 

zaplacena jednorázová částka ve výši 4 190,- Kč. Tato částka se v příštích letech již 

nebude opakovat. Společně se zabezpečovacím systémem společnost zakoupila balíček 

zásahové služby, který funguje tak, že pokud by došlo k nepovolenému vstupu do 

skladových prostor, vyšle alarm signál do tří mobilních telefonů a na místo přijede auto 

z této služby. Tato služba je placena měsíčně ve výší 250,- Kč. Mezi další náklady, které 

se nebudou v dalších letech opakovat, patří vybavení skladu. V celkové hodnotě byl sklad 

vybaven za 17 400,- Kč, kdy tato suma zahrnuje pořízení policových regálů, stolu, židle, 

přenosného počítače a malé tiskárny. Poslední položkou nákladů je provozní režie. Tyto 

náklady představují především pořizovaní kancelářských potřeb, papírů nebo barev do 

tiskárny.  

Tabulka 19: Náklady provozování skladového prostoru 

Náklady 
Částka v Kč 

bez  DPH/měsíc 

Částka v Kč  

bez  DPH/rok 

Pronájem skladu 2 500,- 30 000,- 

Vytápění a osvětlení (zálohy) 1 000,- 12 000,- 

Pojištění zásob a skladu - 6 456,- 

Pořízení zabezpečovacího systému 

(jednorázová platba) 
- 4 190,-  

Zásahová služba 250,- 3 000,- 

Provozní náklady  

(vybavení skladu) 
- 17 400,- 

Provozní režie - 5 000,- 

Celkem - 78 045,- 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních dat společnosti 

 

Dle tabulky 19 je vidět, že celkové náklady v prvním roce provozování skladu vyjdou 

přibližně na 78 045,- Kč bez DPH. V dalších letech odpadnou náklady na pořízení 

zabezpečovacího systému a vybavení skladu, čímž náklady klesnou na celkových 

56  455,-  Kč bez DPH.  
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2.6 Proces nákupu  

Nákup zboží je prováděn jednou pověřenou osobou ve společnosti. Celý proces nákupu 

začíná vznikem potřeby určitého zboží nebo služby. Nákupní funkce vykazuje zjevné 

prvky centralizace. Celý proces nákupu je pod dohledem jedné osoby, která podává 

přesné a jasné informace o stavu jednotlivých položek. Centralizovaný přístup řízení 

s sebou přináší předpoklad pro efektivnější hospodaření se zásobami, snižování režijních 

nákladů a i jisté výhody při řešení vztahů mezi dodavateli.  

A nyní když víme, jak probíhá skladování zboží, je nutné vědět, jak probíhá samotný 

nákupní proces ve společnosti GYMBOOM s.r.o. Zjednodušeně je tento proces zachycen 

obrázkem 21.   

 

Obrázek 21: Současný nákupní proces společnosti GYMBOOM s.r.o. 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů společnosti 

 

V prvním kroku nákupního procesu dochází ke zjištění stavu zboží na skladě. Kontrola 

skladových položek souvisí s nákupním procesem, proto je tato kontrola v kompetenci 

stejného člověka. V současnosti je nastaveno, že pokud klesne běžná zásoba na skladě 

pod 10 kusů od libovolného modelu, je prováděna nová objednávka. V následném kroku 

je provedena objednávka. Vzhledem k tomu, že v současné době odebírá společnost 

GYMBOOM s.r.o. zboží pouze od jednoho dodavatele, je vystavena riziku neschopnosti 

dodání zboží ve sjednané lhůtě. Objednávka je realizována v písemné elektronické formě 

nebo telefonicky. Vyřizování objednávek je důležitou činností nákupu. Jde o komunikaci 

s dodavatelem, která vede k uzavření a dokončení objednávky. V rámci této komunikace 

jsou sjednávány podmínky a termín dodání zboží. Až je objednávka hotová, dochází k její 

expedici. Zboží je dodáváno buď přímo dodavatelem do skladu, nebo si společnost 

zajišťuje vlastní dovoz. V následující fázi pověřený pracovník převezme zboží, které 

zkontroluje. Kontrola probíhá tak, že je spočítáno, zda se v krabici nachází jednotlivé 

modely, typy a  velikosti které byly požadovány. Příslušné dokumenty a doklady 
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objednávky pověřený pracovník potvrdí, zapíše nové stavy do skladních karet a  zajistí 

správné uložení do skladu. Mezi základní dokumenty, které jsou používány, patří 

objednávka a faktura. V případě objednávky jde o dokument, na jehož základě vzniká 

obchod. Jsou zde uvedeny základní informace, jako je jméno, adresa, druh výrobku, 

množství a cena požadovaného druhu zboží. Následně je vystavena dodavatelská faktura, 

která obsahuje shrnutí objednávky společně s datem splatnosti. Faktura je zasílána 

elektronicky. Poslední fází nákupního procesu je úhrada faktury, o  kterou se stará 

jednatel společnosti. Veškeré dokumenty jsou poté založeny do šanonů pro případ 

nějakého sporu nebo reklamace. V současné době není ve společnosti zaveden žádný 

systém hlídání zásob, který by oznamoval, že některý model zboží klesl na minimální 

hodnotu. Vzhledem k tomu, že fitness oblečení nepatří mezi druh zboží každodenní 

potřeby, jsou zásoby doplňovány dle potřeby a na základě predikcí. 

2.6.1 Závěr současného stavu nákupní činnosti 

V rámci současného stavu nákupní činnosti se pokusím zdůraznit to, co považuji za 

nevhodné pro budoucnost nákupní činnosti ve společnosti GYMBOOM s.r.o. Za první 

nepříznivou situaci považuji to, že současná spolupráce je navázána pouze s jedním 

dodavatelem. Tímto je společnost vystavena riziku neschopnosti dodat zboží 

v požadované kvalitě svým zákazníkům. S tímto rizikem také souvisí hrozba uvedená ve 

SWOT analýze. Touto hrozbou je to, že společnosti se nepodaří vytvořit určitou komunitu 

lidí, pro které je oblečení určeno.  

Další nepříznivou situací je, že společnost nemá zavedenou žádnou metodiku výběru 

a  hodnocení dodavatelů, a rozhodnutí je prováděno pouze subjektivně. Tím může 

docházet k nákupu předraženého zboží a také za špatně stanovených podmínek. 

S nákupní funkcí také souvisí provozování skladu, kde je veškeré zboží uloženo. Dle 

mého názoru je aktuálně nevhodně využita kapacita skladu a domnívám se, že je možné 

a nutné tento sklad lépe využít. Při lepším využití sladovacích prostor může dojít ke 

snížení nákladů na skladování.  

Samotný proces nákupní činnosti není také zcela v pořádku. Je potřebné do nákupního 

procesu přidat více dílčích činností, aby byla nákupní činnost úplná. Nyní jsou v rámci 

nákupní činnosti prováděny pouze nezbytné kroky, a proto tento proces není zcela 

kompletní.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Cílem této práce a zároveň jejími posledními kapitolami jsou vlastní návrhy řešení 

v oblasti nákupu společnosti GYMBOOM s.r.o. Tyto návrhy vycházejí z analýz a dílčích 

závěrů předchozích kapitol. Dále zde bude navrženo hodnocení dodavatelů a možnost 

navázání nových obchodních kontaktů. Součástí této části bude také vypracování 

optimistické a pesimistické varianty rozvahy společnosti v návaznosti na obor podnikání. 

3.1  Třídění dodavatelů  

Protože je mým hlavním cílem navrhnout správnou strategii pro rozvoj podnikání, je 

důležité si správně roztřídit dodavatele, kteří budou pro tuto strategii potřební. V takovém 

případě je důležité mít strategické dodavatele, kteří by sloužili například k rozšíření 

výrobního portfolia a zajisté také k realizaci celé nové strategie. Může se jednat například 

o dodavatele, kteří budou se společností spolupracovat na výrobě nové kolekce a doplňků, 

které společnost chystá. Na střední úrovni je důležité si zajistit hlavní dodavatele, kteří 

představují tu skupinu dodavatelů, se kterými společnost již komunikuje a udržuje stálý 

dodavatelsko-odběratelský vztah. Poté může jít také o specifické dodavatele, o které 

může být zájem z hlediska výroby nějakého sezónního zboží. A poslední skupinou 

dodavatelů jsou zcela noví dodavatelé a dodavatelé vyžádaní zákazníkem. U nových 

dodavatelů je důležité zhodnotit jejich přínos pro strategii společnosti, a zda budou 

vhodní pro výrobu oblečení. Pokud se bude nový dodavatel jevit jako příhodný, je 

důležité začít vyjednávat podmínky pro realizaci objednávky. Skupina dodavatelů 

vyžádaná zákazníkem je v případě společnosti GYMBOOM s.r.o. irelevantní.  

3.2 Výběr a hodnocení dodavatele 

Prostor pro zlepšení systému výběru i hodnocení dodavatele ve společnosti 

GYMBOOM  s.r.o. rozhodně je. Již v předcházející kapitole bylo uvedeno, že v současné 

době tato společnost nemá stanovený žádný systém výběru a hodnocení dodavatele. 

V první fázi byl proveden pouze průzkum trhu dodavatelů pomocí prohledání internetu. 

Bylo vybráno osm potencionálních dodavatelů, ze kterých byl nakonec vybrán pouze 

jeden. Jako první doporučuji zpřesnit kritéria pro výběr dodavatele. V příloze II je 

přiložen dotazník, na jehož základě by mohl být vybrán nový dodavatel. Vzhledem 
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k tomu, že nyní je společnost vázána pouze na jednoho dodavatele zboží, může nastat 

riziko neschopnosti dodat zboží v požadované kvalitě, kvantitě a termínu. Co se týče 

dotazníku pro výběr nového dodavatele, tak představuje třináct jednoduchých otázek, na 

které by měl být dodavatel schopen odpovědět. Tyto otázky zároveň mohou představovat 

kritéria pro hodnocení dodavatele. V dnešní době je v módě upozorňovat na to, zda je 

výroba zboží šetrná k přírodě a jestli je správně nakládáno s odpady při výrobě. V rámci 

výroby oblečení se může jednat například o odřezky látek, které mohou firmy nabízet 

k prodeji na patchwork1 nebo jiné kreativní tvoření. Pro společnost je také důležitá 

informace, odkud pochází materiál, ze kterého je oblečení šito. V případě společnosti 

GYMBOOM s.r.o. budou mít výhodu ti dodavatelé, kteří odebírají materiál ze zemí 

Evropské unie. Nezbytnou informací je také to, zda jsou do ceny finální produkce 

započítány dopravní služby a jestli je poskytována množstevní sleva. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o obchodní vztah B2B2 je také dobré vědět, zda se jedná o plátce či neplátce 

DPH. Společnost GYMBOOM s.r.o. si sama zvolila, že bude dobrovolně plátcem DPH. 

Jaké jsou povinnosti související s plátcovstvím DPH bude uvedeno posléze v jiné 

kapitole.  

3.2.1 Výběr dodavatele 

Proces výběru dodavatele je nezbytným krokem pro správný rozvoj a chod společnosti. 

Vzhledem k tomu, že společnost je na trhu nováčkem, bude důležité získat si také nové 

zákazníky a zároveň si je udržet. Nové dodavatele může společnost najít nejen na 

internetu, ale také na veletrzích, na doporučení od známých nebo se také mohou 

dodavatelé ozvat sami.  

Internet 

Prvním krokem je vyhledat potřebný produkt nebo službu na internetu. Je nutné si zjistit 

parametry a podmínky daného dodavatele, a pokud vyhovuje našim podmínkám, tak jej 

písemně oslovit. Oslovenému dodavateli bude v příloze zaslaný dotazník, kterým zodpoví 

společností požadované informace. Dodavatel může také zaslat ceník nebo vzorky 

požadovaných látek a bude čekat na vyjádření společnosti. Pokud bude nabídka 

vyhovovat, bude provedena první zkušební objednávka. Dodavatel spolu s ní zašle 

                                                             
1 Textilní technika, kterou se sešívají malé různé kousky látek tak, aby vytvářely geometrické vzorce. 
2 Business-to-business neboli obchodní vztahy a vzájemná komunikace mezi obchodními společnostmi.  
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fakturu, a pokud je zboží v pořádku, faktura bude ke dni splatnosti zaplacena. Následně 

bude oblečení podrobeno testové zátěži a posléze bude dodavateli zaslán formulář 

s hodnocením zboží.  

Veletrhy 

Veletrh představuje výstavu a prezentaci produktů firem ze stejného odvětví. Hlavním 

cílem veletrhů je získat nové potřebné obchodní kontakty a navázání tak dodavatelsko-

odběratelských vtahů. Na veletrhu nejde většinou o přímý prodej, zboží je zde možné 

koupit pouze v omezeném množství nebo vůbec. Návštěva veletrhu se však vyplácí. 

Jednotliví dodavatelé mají ve svých stáncích většinou výstavní kusy zboží, kdy 

samozřejmě jsou ochotní zodpovídat veškeré dotazy. Proto je zde velká pravděpodobnost 

nalezení potenciálního dodavatele. Zboží je možné si objednat přímo na veletrhu, nebo 

proběhne vzájemná výměna kontaktů a další postup je stejný jako u nákupu přes internet. 

Nabídky od dodavatelů 

V tomto případě dochází ke kontaktu přímo ze strany dodavatele. Společnost 

GYMBOOM s.r.o. může mít na svých webových stránkách například vyvěšeno, že shání 

nového dodavatele pro dlouhodobou spolupráci. Dodavatel společnost kontaktuje, 

popřípadě zašle ceník a vzorky látek a bude čekat na odpověď. Po zhodnocení dodavatele 

může společnost dodavatele kontaktovat a jeho nabídku s ním konzultovat. Další postup 

je stejný jako v případě nákupu jak na internetu, tak na veletrhu. 

V souvislosti s dotazníkem pro výběr dodavatele navrhuji na obrázku 22, jak by tento 

výběr mohl zjednodušeně ve společnosti probíhat.  

 

Obrázek 22: Schéma výběru nového dodavatele 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V prvním kroku výběru dodavatele si společnost klade otázku, zda je dodavatele 

nahraditelný či nikoliv. Pokud se jedná o dodavatele, který je považován za 

nenahraditelného, je důležité co nejdříve s takovým dodavatelem navazovat dobré 

dodavatelsko-odběratelské vztahy. Takový dodavatel může mít například jedinečné 

technologie potisku textilu, které jiní dodavatelé nenabízí. Pokud je však dodavatel 

pokládán za nahraditelného, znamená to, že na trhu se vyskytuje konkurence, která 

v rámci nabízeného portfolia služeb a zboží je schopna nabídnout stejné či podobné zboží. 

V této fázi doporučuji si nechat vyrobit pár kusů oblečení na zkoušku, otestovat jej dle 

určitých kritérií a následně stanovit, který dodavatel vyhovuje a který nevyhovuje. 

Vzhledem k tomu, že oficiálně nejsou stanovena žádná kritéria pro hodnocení dodavatele, 

navrhuji jistý hodnotící tiskopis, který je uveden v příloze III. Tento formulář je rozdělen 

do tří dílčích částí. V první části budou vyhodnoceny odpovědi dodavatele z předem 

zaslaného nebo osobně předaného dotazníku, který tvoří přílohu II. V druhé dílčí části 

bude hodnocen finální výrobek od tohoto dodavatele. Budou zde hodnocena jednotlivá 

kritéria oblečení, mezi které patří například materiálové složení, ztráta tvaru či detaily 

provedení. Ve třetí dílčí části bude provedeno hodnocení v rámci sjednání podmínek. 

Mezi tyto podmínky patří celková kvalita výrobku, cena výrobku, platební podmínky 

a  také to, jak dokáže dodavatel reagovat na požadavky a změny v rámci objednávky.  

V rámci hodnotícího formuláře je možné získat maximálně 65 bodů v první části, 35 bodů 

ve druhé části a 30 bodů ve třetí části. Maximálně lze tedy získat 130 bodů. Na základě 

rozdělení bodů byla stanovena klasifikace dle následující tabulky 20. 

Tabulka 20: Klasifikace dodavatelů dle získaných bodů 

Skupina Dodavatel Bodové rozpětí 

AA Vyhovující 130 – 100 

A Vyhovující částečně 99 – 75 

B Vyhovující málo 74 – 50 

C Dostačující 49 – 26 

D Nevyhovující 25 – 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Po přezkoumání a ohodnocení kritérií bude stanoveno, zda dodavatel vyhovuje a bude 

s ním zahájena spolupráce, nebo nevyhovuje a bude z databáze dodavatelů vyřazen. 

Pokud bude dodavatel označen jako vyhovující, je vhodné uskutečnit první návštěvu jeho 
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podniku. Na základě této návštěvy může být vyhodnocena stabilita podniku, ekonomická 

situace, certifikace, počet zaměstnanců, kvalita výroby a výrobních zařízení, umístění 

provozovny a také logistika a skladování ať už materiálu nebo zboží. Pokud společnost 

bude se vším spokojená, zařadí dodavatele do svého seznamu a postupně dojde k uzavření 

smlouvy za předem sjednaných podmínek.  

Vzhledem k tomu, že společnost má nyní smlouvu pouze s jedním dodavatelem, nachází 

se ve velice nevýhodné pozici. Finálním návrhem je, aby společnost měla uzavřenu 

smlouvu s minimálně třemi dodavateli. V nejlepším případě, aby každý dodavatel měl 

přidělenou nějakou svoji specializaci. Jako například to, že od dodavatele D1 budou 

objednávány vrchní části oblečení, jako jsou trička a tílka, od dodavatele D2 budou 

odebírány legíny a dámské krátké kalhoty a dodavatel D3 bude zaměřen na pánské 

oblečení. 

3.2.2 Hodnocení dodavatele na základě expertních metod 

Hodnocení dodavatele na základě dotazníku a následného vyplnění formuláře není 

jedinou vhodnou metodou pro správné hodnocení dodavatele. Proto nyní aplikuji expertní 

metody podle Grose a Grosové. Do těchto metod patří: 

 prosté srovnání předností a výhod; 

 bodové hodnocení; 

 prosté hodnocení podle pořadí; 

 váhové hodnocení podle pořadí; 

 prosté hodnocení podle hodnot; 

 váhové hodnocení podle hodnot. 

Základem všech těchto metod je to, že si společnost určí pět kritérií (v dalším textu budou 

označovány jako K1, K2, K3, K4 a K5) podle kterých bude dodavatele hodnotit. 

K1 – počet dodaných vadných oblečení v ks ze 100 

K2 – dodací lhůta objednávky v týdnech 

K3 – pořizovací cena v tisících Kč 

K4 – schopnost reagovat na nové požadavky a změny v objednávce 

K5 – nabídka dalších služeb 
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Vzhledem k tomu, že společnost v současné situaci disponuje pouze jedním dodavatelem, 

budou tyto metody hodnocení provedeny na původních dodavatelích D1, D2 a D3, kteří 

vyšli nejlépe v prvním průzkumu trhu pro získání dodavatele. Základní informace 

o  dodavatelích budou zapsány do rozhodovací tabulky 21.  

Tabulka 21: Základní údaje o dodavatelích 

Kritéria 
Dodavatelé 

D1 D2 D3 

K1 7 3 5 

K2 3 2 3 

K3 15 20 17 

K4 střední vysoká  nízká 

K5 nízká střední vysoká 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nyní přistoupím k samotnému aplikování metody hodnocení. Vzhledem k tomu, že 

se  jedná a komplexní výpočty, uvedu do této části práce přímou aplikaci pouze jedné 

metody a zbylých pět bude zařazeno do příloh práce pod číslem IV.  

Prosté srovnání předností a nedostatků je nejjednodušší metodou a funguje na 

jednoduchém principu připisování hodnot 0 nebo 1. Kdy hodnota 0 je přisuzována, pokud 

dodavatel nevyhovuje a hodnota 1, pokud dodavatel vyhovuje. 

Tabulka 22: Metoda 1: Hodnocení dodavatelů dle srovnání předností a nedostatků 

Kritérium 
Dodavatel 

D1 D2 D3 

K1 0 1 0 

K2 0 1 0 

K3 1 0 0 

K4 1 1 0 

K5 0 1 1 

Celkem výhod 2 4 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dle první aplikované metody vychází, že nejvhodnějším dodavatelem je dodavatel D2, 

neboť v rámci hodnocení získal celkem čtyři výhody. Nejhůře dopadl dodavatel D3, který 

oproti ostatním dodavatelům má pouhou jednu výhodu.  
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3.3 Návrh nákupního procesu 

Na základě zhodnocení nákupního procesu v kapitole 2.6 navrhuji také zde určité změny. 

V předcházející kapitole jsem stanovila návrh, jak najít, vybrat a odhodnotit dodavatele, 

nyní se přes dodavatele dostávám k návrhu nového nákupního procesu. Dle mého názoru 

je původní nákupní proces částečně v pořádku a jsou v rámci něj prováděny základní 

nezbytné souvislosti, které s nákupem souvisí. V současné době je nákupní proces složen 

z pěti dílčích činností. Já však navrhuji do nákupního procesu zařadit další dvě dílčí 

činnosti, kterými jsou výběr dodavatele a sledování objednávky. Na následujícím obrázku 

23 je vidět mezi které dvě činnosti by byly tyto činnosti zařazeny.  

 

Obrázek 23: Návrh nákupního procesu společnosti GYMBOOM s.r.o. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

První krokem je tedy zjištění stavu zásob na skladě. Vzhledem k tomu, že fitness oblečení 

nepatří mezi zboží, které si zákazník kupuje každý den, je stanoveno, že pokud klesne 

běžná zásoba libovolného modelu pod 10 kusů, bude prováděna objednávka. S tímto 

číslem zcela souhlasím, protože pokud by bylo udržováno na skladě více kusů, mohlo by 

dojít k velké vázanosti finančních prostředků, které mohou být potřebné k něčemu 

jinému, a také může nastat riziko neprodejnosti zboží. Nyní po zjištění stavu zboží na 

skladě by byl dalším krokem výběr dodavatele. Jak jsem navrhovala v předchozí kapitole, 

je zapotřebí, aby společnost disponovala větším množstvím dodavatelů. Výběr 

dodavatele znamená, že bude vybrán dodavatel již ze seznamu dodavatelů, se kterým má 

společnost GYMBOOM s.r.o. uzavřenou smlouvu či jinou dohodu. Navrhovala jsem 

zkusit se zaměřit na rozdělení dodavatelů dle druhu vyráběného oblečení. Pokud tedy 

budou chybět trička či tílka, bude vybrán například dodavatel D1, v případě chybějících 

legín a  dámských krátkých kalhot bude provedena objednávka u  dodavatele D2 

a v případě chybějícího pánského oblečení bude kontaktován dodavatel D3. 

V následujícím kroku bude provedena objednávka, ve které bude stanovený typ, druh 

oblečení, barva, velikost a množství, které chce společnost objednat. Dodavatel by měl 
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napsat objednateli, jak dlouho může trvat výroba takového oblečení a navzájem 

si odsouhlasí termín dodání. Až je objednávka kompletní, zašle dodavatel většinou 

elektronickou fakturu na email, společně s číslem zásilky, kterou lze sledovat u většiny 

dopravců. Toto sledování souvisí s následující dílčí činností, což je sledování objednávky. 

Další fází je příjem zboží, kdy pověřený pracovník převezme zásilku od přepravce 

a následuje jeho kontrola. Kontrola objednávky by měla být prováděna vždy. V rámci 

kontroly objednávky doporučuji si na papír sepsat počet kusů jednotlivých modelů 

a následně je odsouhlasit se zaslanou objednávkou. Pokud je vše v pořádku, veškeré 

dokumenty jsou potvrzeny, nové stavy jsou zapsány do skladních karet a zboží je uloženo 

do skladu. V posledním kroku je uhrazena dodavatelská faktura a veškeré dokumenty 

jsou založeny do šanonu pro případ řešení sporu nebo reklamace.  

3.4 Návrhy na skladování a řízení zásob 

V kapitole 2.5 bylo popsáno, jak aktuálně probíhá skladování zboží ve společnosti 

GYMBOOM s.r.o. Vzhledem k tomu, že společnost v současné době rozjíždí svou 

podnikatelskou činnost, pro začátek si rozhodla pronajímat pouze skladový prostor 

o  celkové výměře 22 m2. I když je tento prostor malý, tak, dle mého názoru, nevyužívá 

společnost celkovou kapacitu plochy skladu správně a měla by změnit rozmístění 

jednotlivých regálů. Pokud porovnáme obrázek 24 s obrázkem 20 na straně 83 je jasně 

vidět lepší využití prostoru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 24: Půdorys provozovaného skladu společně s novým rozmístěním regálů  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z původního rozmístění šesti policových regálů navrhuji do skladu umístit devět 

policových regálů. S tím, že zůstane těch původních šest a přikoupí se k nim ještě jeden 

o stejné velikosti. Tyto regály mají velikost 200 x 120 x 60 cm. Pracovní místo, tj. stůl 

se  židlí, se přesunou do pravého zadního rohu a do prázdných míst po pravé a levé straně 

hned při vchodu do skladu doporučuji koupit dva menší regály, které budou mít velikost 

200 x 120 x 45 cm. Cena takového regálu se pohybuje od 500,- Kč do 1 000,-  Kč, to však 

zaleží na tom, jakou variantu regálu společnost zvolí. 

Pokud společnost přijme možnost nového rozmístění regálu ve skladu, bude sklad 

vybaven na celkem vysoké úrovni. Regály budou ve skladu umístěny tak, že manipulace 

se zásobami bude jednoduchá a téměř všechny budou dosažitelné ze země. V rámci 

provádění objednávek ze strany zákazníků, je vhodné, aby společnost používala systém 

FIFO3, kdy dříve koupené zboží odchází ze skladu jako první. Doporučuji, aby zboží bylo 

na skladě pouze nezbytně nutnou dobu, a tím došlo k eliminaci jeho případné krádeže či 

poškození. Tím pádem dojde k ušetření nákladů na náhradu poškozených kusů, jejich 

pojištění, manipulaci, atd. Regály jsou demontovatelné a jejich manipulace s nimi je 

snadná. Co se týče popisu a uskladnění jednotlivých modelů zboží, doporučuji zavedení 

jednotného systému, ve kterém bude mít jasně stanovené místo každý model.  

Společnost GYMBOOM s.r.o. nemá zavedený žádný systém, který by oznamoval, že 

množství nějakého modelu oblečení kleslo pod stanovenou minimální hranici 10 kusů. 

Jednotlivé modely jsou doplňovány na základě poptávky popřípadě predikce 

budoucnosti. Zamýšlela jsem se nad možností využití analýzy ABC, která by mohla 

napomoci lépe uspořádat skladování jednotlivých položek ve skladu dle objemu prodeje, 

nakonec jsem však tuto možnost zamítla. V rámci interních materiálů jsem zjistila, že 

nejvíce jdou na odbyt tílka typu SLASH v barvě PINK FLUO, druhým nejvíce 

odebíraným druhem jsou dlouhé legíny v téže barvě a třetím nejvíce odebíraným 

modelem je tílko SLASH v barvě YELLOW FLUO. I když jsem seřadila jednotlivé 

modely dle jejich prodejů, nepřijde mi rozumné je dle analýzy ABC skladovat. Proto 

doporučuji, aby skladování jednotlivých položek probíhalo ve společnosti jako doposud. 

Teoreticky by mohla společnost také snížit náklady využitím metody just-in-time, 

prakticky je ovšem tato metoda hůře proveditelná. V rámci této metody by také záleželo 

                                                             
3 First in, first out, neboli první do skladu, první ze skladu.  
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na smlouvách s dodavatelem a stanovených dodacích lhůtách, jak rychle by byl schopen 

zboží dodat.  

Další návrh, který si myslím, že by mohl být pro společnost zajímavý, je pořízení softwaru 

pro tvorbu čárových kódů a také čtečky čárových kódů. Vzhledem k tomu, že nyní jsou 

vedeny skladní karty jak v papírové tak v elektronické podobě, mohl by tento software 

ulehčit manipulaci se zbožím a také snížit osobní náklady na zaměstnance. Čárový kód 

představuje základní prostředek automatické identifikace zboží. Vzhledem k tomu, že 

zboží od dodavatele vždy přijde v průhledném sáčku, byl by na tento sáček nalepen 

příslušný čárový kód, který by obsahoval typ a velikost oblečení. Pomocí čtečky kódu by 

byl kód načten do databáze a zboží by bylo uloženo do regálu. Databáze čárových kódů 

by byla synchronizována se softwarem pro skladové zásoby a v případě nové objednávky 

ze strany zákazníka, by byla použita čtečka zpětným chodem a to tak, že by vlastně 

odepisovala jednotlivé zboží ze skladu. Náklady na pořízení softwaru nejsou nijak 

závratně vysoké. Licence na jeden počítač programu EANPRINT2 stojí 900,- Kč. 

Společně s touto licencí by od stejné firmy mohl být pořízen také program SKLADOVÉ 

HOSPODÁŘSTVÍ LITE, kde licence na jeden počítač stojí 2 900,- Kč. Výhodou je, že 

tento program jde spárovat společně s programem EANPRINT2 a čtečkou čárových kódů. 

V neposlední řadě chybí ještě samotná čtečka čárových kódů, kdy bych zajisté volila 

bezdrátovou verzi, která se pohybuje v ceně 1 500,- Kč – 5 000,- Kč. 

 

Obrázek 25: Ukázka návrhu označení čárovým kódem 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Na předchozí straně je na obrázku 25 ukázáno, jak by taková správná evidence mohla 

vypadat. Na ukázku byla použita dvě pánská trička. Jak jsem již zmiňovala v jiné kapitole, 

od dodavatele přijde hotový výrobek v uzavíratelném sáčku, v němž zůstává po celou 

dobu. V mých návrzích jsem poukázala na označení modelu čárovým kódem a  správným 

popiskem. Na označovacím štítku bude zaznamenán druh modelu a velikost. Poté tam 

bude označení v rámci interního značení jednotlivých modelů a nakonec čárový kód. 

Tento čárový kód by v sobě měl zahrnovat veškeré potřebné informace.  

V následující tabulce 23 jsou shrnuty náklady, které souvisí s mými návrhy zlepšení 

skladování a řízení zásob ve společnosti. U skladových regálů a čtečky čárových kódů 

byla zjištěna nejvyšší a nejnižší cena a nakonec byla pořizovací cena stanovena odhadem 

na základě porovnání těchto dvou cen.  

Tabulka 23: Náklady související s novou variantou skladování a řízení zásob 

Skupina 
Cena v Kč  

bez DPH 

Počet kusů 

(licencí) 

Konečná cena 

v Kč bez DPH 

Dokoupení skladových regálů 800,- 3 2 400,- 

Pořízení softwaru pro tvorbu  

čárových kódů 
900,- 1 900,- 

Pořízení softwaru pro  

skladové hospodářství 
2 900,- 1 2 900,- 

Pořízení čtečky čárových kódů 2 500,- 1 2 500,- 

CELKEM - - 8 700,- 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.5 Ekonomické zhodnocení 

V rámci této kapitoly bude provedeno ekonomické zhodnocení společnosti. Na 

ekonomické zhodnocení lze pohlížet z několika úhlů. Rozhodla jsem se pro zhodnocení 

v rámci podnikatelské činnosti a vypracovala jsem optimistickou a pesimistickou variantu 

rozvahy společnosti a také poukazuji na povinnosti v rámci plátcovství daně z přidané 

hodnoty v České republice. 

3.5.1 Povinnosti plátce daně z přidané hodnoty 

Společnost GYMBOOM s.r.o. se dobrovolně rozhodla, že se stane plátcem daně z přidané 

hodnoty (DPH). Tato problematika je řešena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty. Plátcem DPH se může podnikatel stát povinně nebo dobrovolně. Povinná 

registrace k plátcovství vzniká tehdy, pokud obrat společnosti za 12 nebo méně po sobě 
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jdoucích kalendářních měsíců překročí 1 milion Kč. Vzhledem k tomu, že je tedy 

společnost plátcem, spadá na ni několik povinností.  

První z těchto povinností je uplatňování DPH a jeho odvod příslušnému finančnímu 

úřadu. To, že je firma plátcem znamená, že musí uplatňovat DPH na všechny své 

uskutečněné prodeje zboží. Jednoduše řečeno vlastně daň z přidané hodnoty zvyšuje cenu 

prodávaného zboží a je nezbytné tuto daň přiznat a odvést finančnímu úřadu vždy do 

25.  dne po skončení zdaňovacího období. V případě společnosti GYMBOOM s.r.o. je 

toto období kalendářní čtvrtletí.  

Druhou povinností je, dodržování náležitostí daňových dokladů a jejich správné 

archivování. Při vystavování daňových dokladů musí být dodrženy určité náležitosti, 

které musí takový doklad mít. Pokud je částka plnění nižší než 10 tisíc Kč vč. DPH, je 

možné vystavit pouze zjednodušený daňový doklad, v ostatních případech je povinností 

vystavit daňový doklad. Daňový doklad může mít listinnou nebo elektronickou podobu. 

Mezi základní náležitosti daňového dokladu patří:  

 jméno a příjmení (firma), sídlo nebo místo podnikání kupujícího a prodávajícího ; 

 DIČ prodávajícího, DIČ kupujícího (pokud je plátce); 

 evidenční číslo dokladu; 

 datum vystavení, datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

 rozsah a předmět plnění (název zboží, jeho množství, apod.); 

 cena celkem včetně DPH; 

 vyčíslený základ DPH, použitá sazba DPH; 

 jednotková cena bez DPH; 

 případná sleva, pokud není obsažena v jednotkové ceně. 

Všechny náležitosti daňového dokladu jsou pak stanoveny v § 26 a násl. zákona 

č.  235/2004 Sb., o  dani z přidané hodnoty. Daňové doklady je nezbytné uchovávat po 

dobu 10 let a to tak, aby byly celou dobu čitelné. Proto je vhodné některé doklady zrovna 

kopírovat a založit s originálem, aby byla zachována jejich věrohodnost. Jedná 

se  zejména o účtenky za pohonné hmoty, které jsou tištěné na termopapír, který má 

tendenci rychle vyblednout.  
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Třetí povinností je vedení evidence pro účely DPH. Evidence pro účely DPH obsahují 

všechny údaje, které se vztahují k povinnostem společnosti. V rámci své podnikatelské 

činnosti je společnost GYMBOOM s.r.o. povinna sestavovat daňové přiznání k DPH 

a  kontrolní hlášení. Je možné, že v horizontu pár let bude muset podávat také souhrnné 

hlášení, které je vázáno na plnění, která probíhají se subjektem z jiného státu EU. V rámci 

čtvrtletního zdaňovacího období podává společnost daňové přiznání čtyřikrát do roka. 

Ovšem kontrolní hlášení musí podávat každý měsíc, protože se jedná o právnickou 

osobou. V rámci podávání daňového přiznání je důležité dodržování termínů. Pokud jako 

příklad uvedu zdaňovací období rok 2018, budou data podání daňového přiznání 

následující: 

 1. čtvrtletí 2018 - 25. 04. 2018;  

 2. čtvrtletí 2018 - 25. 07. 2018;  

 3. čtvrtletí 2018 - 25. 10. 2018;  

 4. čtvrtletí 2018 - 25. 01. 2019. 

Vzhledem k tomu, že je společnost plátcem, má nárok za odpočet DPH, což vlastně 

zjednodušeně znamená, že za své nákupy může uplatňovat nárok na nadměrný odpočet 

daně, čímž vlastně dojde ke snížení odvodu DPH finančnímu úřadu. Nárok na odpočet 

může být uplatněn v tom daňovém přiznání, ve kterém se plnění uskutečnilo, a společnost 

již k němu obdržela doklad. 

3.5.2 Finanční plán 

Vzhledem k tomu, že oblečení značky GYMBOOM začalo být oficiálně prodáváno od 

1.  1. 2018, nejsou k dispozici žádné ucelené výkazy, které by prokazatelně vyjadřovaly 

finanční a  ekonomickou situaci podniku. Proto v této části práce bude sestavena rozvaha 

v rámci optimistického a pesimistického pohledu za rok 2018, 2019 a 2020. 

Pro lepší přehlednost bude rozvaha rozdělena na dvě tabulky, kdy v první budou uvedena 

aktiva a ve druhé pasiva a každá z nich bude komentována zvlášť. Protože horším 

scénářem je varianta pesimistická, tak nejdříve začnu s ní. 
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Pesimistická varianta 

Pesimistická varianta vychází z předpokladu, že nebude dosaženo některého z cílů, které 

si společnost stanovila. V rámci pesimistické varianty může jít o: 

 nedosažení plánovaného objemu tržeb za dané období; 

 růst celkových nákladů. 

Příčin toho, že nebude dosaženo plánovaného objemu tržeb, může být hned několik. Já 

zmíním dvě, dle mého názoru nejzávažnější. První z nich je to, že produkty nebudou 

zajímavé pro konečné zákazníky. Prostým důvodem může být kvalita oblečení, jeho 

design nebo i cena. Druhou takovou závažnou příčinou je to, že lidé budou postupně 

ztrácet zájem o zdravý životní styl a přestanou navštěvovat posilovny či jiná fitness 

zařízení. Tím bude na trhu způsobeno, že nabídka bude převyšovat poptávku a zboží 

se bude stávat téměř neprodejným. Každá situace má však svá řešení. V tomto případě by 

měla společnost hledat konkrétní důvody toho, proč jsou pro zákazníky produkty 

nezajímavé. Je proto nutné zajistit nějaký vhodný typ komunikace mezi společností 

a  zákazníky a případně zakomponovat jejich námitky do výroby. Jistým východiskem 

může také být zlepšení propagace nebo podpora prodeje, jejíž motivací může být vyšší 

odběr ze strany spotřebitelů. Pokud ani tak nedojde ke zvýšení zájmu o produkty 

společnosti, možná by bylo vhodné oslovit další segment spotřebitelů. Důvodem 

neúspěchu může být také výběr špatného segmentu na trhu. Proto bude zapotřebí další 

a  detailnější analýza trhu s největším potenciálem.  

Příčiny růstu celkových nákladů jsou spojené hned s první situací, kdy nebude dosaženo 

plánovaného objemu tržeb. Mezi příčiny patří především růst mzdových nákladů, růst 

nákladů spojených s užíváním automobilu, růst nákladů spojených s provozem skladu 

a  také vznik neočekávaných výdajů. Vzhledem k tomu, že se jedná o okolnosti a externí 

faktory ovlivňující podnik, nemá společnost GYMBOOM s.r.o. prakticky šanci je nějak 

ovlivnit. To, že vláda ČR zvedla minimální mzdu, společnost nemůže nijak ovlivnit. 

Narůst cen pohonných hmot a  pojištění automobilu patří také do kategorie nákladů, 

jejichž výši může společnost pouze přijmout. Pokud bude na trhu situace, kdy nabídka 

bude převyšovat poptávku, bude se ve skladu hromadit zboží a společnost v něm bude 

mít pouze uložené finanční prostředky, v nejhorším případě bude muset hledat nové 

prostory k pronájmu. Bohužel jak jsem již zmínila, toto nemůže společnost ovlivnit, může 

se však na to připravit. 
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Nyní poukážu na to, jak by mohla vypadat rozvaha společnosti ve zjednodušeném 

rozsahu v horizontu následujících tří let z pesimistického pohledu. V rámci 

pesimistického pohledu očekávám pomalejší tempo růstu tržeb.  

Tabulka 24: Aktiva - pesimistický pohled (v Kč) 

Aktiva 2018 2019 2020 

Aktiva celkem 349 465 402 477 1 186 307 

Pohledávky za upsaný kapitál 0 0 0 

Dlouhodobý majetek 200 879 176 626 866 121 

Dlouhodobý nehmotný majetek 15 000 15 000 15 000 

Dlouhodobý hmotný majetek 185 879 161 626 851 121 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

Oběžná aktiva 135 086 201 551 297 686 

Zásoby 35 086 44 784 100 725 

Pohledávky 0 21 782 36 615 

Dlouhodobé pohledávky 0 6 358 5 639 

Krátkodobé pohledávky 0 15 424 30 976 

Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 

Peněžní prostředky 100 000 134 985 160 346 

Časové rozlišení 13 500 24 300 22 500 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Aktiva 

Z tabulky 24 je zřejmé, že celková aktiva jsou tvořena v roce 2018 a 2019 téměř 

v podobné výši, až v roce 2020 dojde k velkému nárůstu u dlouhodobého majetku. Tento 

nárůst je způsoben tím, že společnost chce do tří let od svého založení vybudovat také 

svoji vlastní posilovnu, proto tento nárůst představuje především nákup posilovacích 

strojů a jiného vybavení a také rekonstrukce pronajímané budovy. Do dlouhodobého 

hmotném majetku je také zařazen osobní automobil, který byl pořízen v hodnotě 

150  tisíc  Kč, a spadá do druhé odpisové skupiny, bude tudíž odepisován lineárně po 

dobu 5 let. Pokud by byla tabulka aktiv prodloužena o další časové období, viděli bychom, 

že hodnota dlouhodobého majetku bude klesat vlivem stanovených odpisů. Dlouhodobý 

hmotný majetek také zahrnuje osobní počítač a jiné vybavení, které slouží k provozu. 

V dlouhodobém nehmotném majetku je promítnut koupený software pro vedení 

účetnictví. Oběžná aktiva jsou v roce 2018 tvořena pouze zásobami a  peněžními 

prostředky, v dalších letech se zde však vyskytují jak dlouhodobé, tak i  krátkodobé 
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pohledávky. Co se týče zásob, tak ty jsou tvořeny především zbožím a také nějakým 

materiálem. U zboží je to jasné, jedná se o zásoby z titulu skladovaných jednotlivých 

modelů oblečení. Tyto zásoby meziročně rostou, protože společnost předpokládá zvláště 

v roce 2020 společně s provozováním posilovny větší zájem o oblečení. Mezi zásoby typu 

materiál řadí společnost obaly a obalový materiál, sloužící například k odesílání zboží 

konečným zákazníkům a také další kancelářské potřeby. Pohledávky představují vlastně 

nárok společnosti na zaplacení určité peněžní částky. V rámci dlouhodobých pohledávek 

uzavřela společnost GYMBOOM s.r.o. spolu s jinou společností smlouvu o  dodávce 

dresů pro sportovce na míru, avšak celá pohledávka nebyla splacena a je placena po 

menších částkách. U krátkodobých pohledávek jde většinou o menší objednávky a  jejich 

splatnost je do jednoho roku. Je však důležité si dávat pozor, aby se pohledávky moc 

nezvyšovaly, protože peníze může společnost potřebovat na pořízení nového zboží. 

Společnost v horizontu tří let neuvažuje o žádném krátkodobém finančním majetku. 

V rámci peněžních prostředků je vidět, že společnosti se daří dobře a  meziročně tedy 

porostou. Posledním řádkem je časové rozlišení, které zahrnuje především měsíční 

nájemné, které je hrazeno zpětně nebo faktury přijaté na začátku nového roku s datem 

plnění v roce předchozím.  

Tabulka 25: Pasiva - pesimistický pohled (v Kč) 

Pasiva 2018 2019 2020 

Pasiva celkem 349 465 402 477 1 186 307 

Vlastní kapitál 234 852 265 702 324 551 

Základní kapitál 200 000 200 000 200 000 

Ážio a kapitálové fondy 0 0 0 

Fondy ze zisku 25 000 25 000 25 000 

Výsledek hospodaření minulých let 0 9 852 40 702 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 9 852 30 850 58 849 

Rozhodnuto o zálohách na podílu na zisku 0 0 0 

Cizí zdroje 70 000 70 000 70 000 

Rezervy 70 000 70 000 70 000 

Závazky 44 613 65 764 783 266 

Dlouhodobé závazky 0 50 000 738 698 

Krátkodobé závazky 44 613 15 764 44 568 

Časové rozlišení 0 1 011 8 490 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Pasiva 

Pokud jde o pasiva, tak ta jsou uvedena v tabulce 25. Jak je vidět hned v prvním řádku, 

tak celková pasiva každoročně rostou a společnost bude vkládat do podniku více a více 

peněž. Vidíme, že základní kapitál společnosti je 200 tisíc Kč. Dle aktuálně platného 

zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, je stanovena výše 

minimálního vkladu na 1 Kč, ovšem společnost volila možnost vyššího základního 

kapitálu, především z důvodu věrohodnější prezentace u nových obchodních partnerů. 

Pokud by společnost měla základní kapitál právě ve výši 1 Kč, mohlo by to na některé 

obchodní partnery působit nedůvěryhodně. Myslím si, že se všeobecně vyskytuje 

nesprávná představa o vnímání výše základního kapitálu v souvislosti se schopností 

společnosti splácet své finanční závazky. V horizontu tří let neuvažuje společnost 

o  žádných kapitálových fondech. Fondy ze zisku představují zákonný rezervní fond, 

který je tvořen ve výši 25 tisíc Kč. V průběhu následujících let není počítáno se změnou 

jeho výše. U  položky výsledku hospodaření běžného účetního období je vidět, že 

společnost bude mít v prvním roce velmi nízký výsledek hospodaření, podaří se jí však 

udržet a nedostane se do záporných čísel. V následujících letech však výsledek 

hospodaření vzroste téměř dvojnásobně. Myslím si však, že v dalších letech tento růst tak 

razantní nebude. Další poměrně důležitou položkou jsou cizí zdroje, které vlastně říkají, 

kolik je dluh společnosti, který musí v určité době splatit. První položkou jsou rezervy, 

které jsou určené k financování nepředvídatelných výdajů v budoucnosti. Tyto rezervy 

jsou v hodnotě 70 tisíc Kč a není plánována změna jejich výše. Další položkou jsou 

závazky, které jsou rozděleny dle jejich doby splatnosti na krátkodobé a dlouhodobé. 

V prvním roce společnost neeviduje žádné dlouhodobé závazky a eviduje pouze 

krátkodobé, které jsou vůči ostatním rokům v poměrně vysoké výši. Jedná ze především 

o nezaplacené dodavatelské faktury prvního objednaného zboží. V roce 2019 vidíme, že 

již krátkodobé závazky klesly, tudíž je společnost zaplatila, ovšem o 50 tisíc Kč vzrostly 

závazky dlouhodobé, je tedy možné, že společnost si na vykrytí tohoto krátkodobého 

závazku z předešlého roku půjčila peníze. V roce 2020 je u dlouhodobých závazků velký 

nárůst, neboť si společnost půjčila finanční prostředky prostřednictvím bankovního úvěru 

na výši 700 tisíc Kč s úrokovou sazbou 5,9 % p.a. a dobou splatnosti 48 měsíců, a výše 

měsíční splátky bude 16 407 Kč. Do časového rozlišení vstupují zakázky z přelomu roku, 

které byly doručeny v roce předešlém, ale k fakturaci dochází až v roce následujícím.  
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Optimistická varianta 

Optimistická varianta vychází z opačných předpokladů, než varianta pesimistická. 

Společnost počítá s tím, že bude dosaženo cílů, které si stanovila. Je však důležité 

sledovat, zda jsou tyto cíle plněny, aby společnost nepromeškala nějakou možnost 

k rozvoji svého podnikání. V rámci optimistické varianty může tedy jít o: 

 dosažení plánovaného objemu tržeb za dané období; 

 pokles celkových nákladů. 

Pokud dojde ve společnosti k dosažení plánovaného objemu tržeb je tedy jasné, že 

produkty společnosti GYMBOOM s.r.o. splnily očekávání konečných spotřebitelů. 

S jejich spokojeností je spojen růst objednávek, rozšíření společnosti do podvědomí 

zákazníků, získání nových obchodních kontaktů a prohlubování spolupráce. Je zcela 

patrné, že společnost vystupuje na dokonale konkurenčním trhu, ale i tak může na trhu 

zaplnit určité mezery. Společnost má dokonale zpracovaný marketingový plán, který je 

také nápomocen růstu tržeb. Aby podnik zjistil, co stojí za jeho úspěchem, může stejně 

jako v případě neúspěchu provést detailní analýzu trhu, aby byly zjištěny příčiny úspěchu. 

Pokud dojde v rámci daného období k poklesu celkových nákladů, může to dokazovat 

správné hospodaření společnosti.  V tomto případě není nutné zjišťovat příčiny poklesu, 

protože tento především plyne z efektivního a správného rozhodnutí společnosti. 

Samozřejmostí je, že obou dvou situací by chtěla docílit každá společnost. V rámci 

provozování podnikatelské činnosti si společnosti GYMBOOM s.r.o. stanovila hned 

několik cílů, kterých chce dosáhnout. Patří mezi ně: 

 dlouhodobé dosahování plánovaného objemu tržeb; 

 uspokojení potřeb zákazníka; 

 vybudování prestižní fitness značky; 

 vybudovat a udržet si jisté místo na trhu s fitness oblečením; 

 postupné expanze na trhy i do jiných států EU.  

Následující tabulky 26 a 27 předkládají optimistickou variantu rozložení aktiv a pasiv ve 

společnosti v horizontu následujících tří let. Stejně jako v případě pesimistické varianty, 

okomentuji zvlášť tabulku aktiv a zvlášť tabulku pasiv. V případě optimistického pohledu 

budu spíše jednotlivé položky porovnávat s těmi z pesimistického pohledu.  
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Tabulka 26: Aktiva - optimistický pohled 

Aktiva 2018 2019 2020 

Aktiva celkem 419 358 482 973 1 423 569 

Pohledávky za upsaný kapitál 0 0 0 

Dlouhodobý majetek 218 055 186 625 876 121 

Dlouhodobý nehmotný majetek 25 000 25 000 25 000 

Dlouhodobý hmotný majetek 193 055 161 625 851 121 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

Oběžná aktiva 187 803 272 048 524 948 

Zásoby 65 103 100 896 169 870 

Pohledávky 0 21 782 36 615 

Dlouhodobé pohledávky 0 6 358 5 639 

Krátkodobé pohledávky 0 15 424 30 976 

Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 

Peněžní prostředky 122 700 149 370 318 463 

Časové rozlišení 13 500 24 300 22 500 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Aktiva 

Z tabulky 26 je patrné, že v roce 2018 převažuje dlouhodobý majetek nad oběžnými 

aktivy a v roce 2019 je tomu naopak. To, že v roce 2018 převažuje dlouhodobý majetek, 

je přisuzováno koupi osobního automobilu, kdy v roce 2019 je do dlouhodobého majetku 

promítnut jeho odpis, proto dlouhodobý majetek lehce poklesl. V roce 2020, jak již bylo 

zmíněno dříve, se společnost chystá provozovat svoji vlastní posilovnu, proto ten 

obrovský nárůst dlouhodobého majetku. V porovnání s hodnotami z pesimistického 

scénáře, jsou tato čísla o několik tisíc Kč vyšší. Největší změna proběhla na straně 

oběžných aktiv. Společnost počítá s tím, že v rámci své podnikatelské činnosti budou 

tržby meziročně růst a bude nutné udržovat na skladu větší množství zboží, obzvláště 

v roce 2020, kdy je očekáván nárůst po otevření nové posilovny, s možností přímého 

zakoupení nebo objednání oblečení. Změna také proběhla u položky peněžních 

prostředků. Společnost nemusí akutně vymáhat své pohledávky, protože, co se týče 

peněžních prostředků na pokladně a  na účtech, jsou položky dlouhodobých 

i  krátkodobých pohledávek zanedbatelné.  
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Tabulka 27: Pasiva - optimistický pohled 

Pasiva 2018 2019 2020 

Pasiva celkem 419 358 482 973 1 423 569 

Vlastní kapitál 304 745 396 198 600 511 

Základní kapitál 200 000 200 000 200 000 

Ážio a kapitálové fondy 0 0 0 

Fondy ze zisku 25 000 25 000 25 000 

Výsledek hospodaření minulých let 0 79 745 171 198 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 79 745 91 453 204 313 

Rozhodnuto o zálohách na podílu na zisku 0 0 0 

Cizí zdroje 70 000 70 000 70 000 

Rezervy 70 000 70 000 70 000 

Závazky 44 613 15 764 744 768 

Dlouhodobé závazky 0 0 700 000 

Krátkodobé závazky 44 613 15 764 44 568 

Časové rozlišení 0 1 011 8 490 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pasiva 

Tabulka 27 představuje optimistický pohled na pasiva společnosti. Jak je z tabulky patrné, 

tak oproti pasivům v rámci pesimistického pohledu pasiva výrazně vzrostla. Vidíme, že 

základní kapitál neprošel žádnou změnou a jeho hodnota je 200 tisíc Kč. Stejně jako 

u  pesimistického scénáře neplánuje společnost žádné kapitálové fondy a fondy ze zisku 

se drží na své hodnotě 25 tisíc Kč. Velkou změnou je však výsledek hospodaření běžného 

účetního období, který v rámci optimistického scénáře mnohonásobně vzrostl. Hned 

v prvním roce společnost počítá s tím, že se jí bude dařit a na trhu se uchytí. 

V následujícím roce 2019 je výsledek hospodaření opět o pár tisíc Kč vyšší a v roce 2020, 

kdy společnost plánuje otevřít svou posilovnu, bude dokonce výsledek hospodaření až 

dvaapůlkrát vyšší než v roce 2018. U položky cizích zdrojů zůstávají stále neměnné 

rezervy, sloužící k financování neplánovaných výdajů. U dlouhodobých závazků také 

nastala jedna razantní změna. V pesimistickém scénáři si musela společnost v roce 2019 

půjčit peníze, kdežto v případě optimistického scénáře nemusela a dokázala své 

krátkodobé závazky na začátku roku 2019 zaplatit. Zůstává zde však bankovní úvěr 

v hodnotě 700 tisíc Kč, který společnosti pomůže s prvotní rekonstrukcí budovy pro 

posilovnu a jejím vybavením.  
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3.6 Analýza rizik 

V teoretických východiscích diplomové práce byly definovány různé typy rizik 

v podnikatelské činnosti. Co se týče oboru podnikání společnosti GYMBOOM s.r.o., tak 

i na ni dopadají určitá rizika podnikání. 

Prvním z těchto rizik je riziko politické. Toto riziko je spjaté s politickou situací v zemi. 

Politická situace v zemi ovlivňuje vývoj ekonomiky a také tržního prostředí, ve kterém 

se společnost pohybuje. Problémem je, že politické dění v zemi nelze nijak přímo 

ovlivnit, protože v České republice je možné volit přímou volbou pouze prezidenta, který 

je volen na pětileté funkční období. Prudké změny podmínek v legislativě mohou 

způsobit změny ve vládě. Hojně diskutovaným tématem je také elektronická evidence 

tržeb (EET), kdy k 1. 6. 2018 měla být spuštěna poslední čtvrtá fáze evidence tržeb. Stejně 

jako u třetí fáze však Ústavní soud tento termín zrušil a není nyní jisté, zda vůbec 

podnikatelé spadající do těchto fází budu do EET zapojeni. I přes to, že politickou situaci 

nemáme možnost ovlivňovat, je dobré být o všech připravovaných návrzích dobře 

informován a případně připraven na možné změny. 

Druhým rizikem je komerční riziko. Toto riziko je spojené především s dodavateli zboží. 

V rámci tohoto rizika může dojít k tomu, že dodavatel nebude schopen plnit zadávané 

požadavky, čímž se bude prodlužovat dodací lhůta, nebo v nejhorším případě může dojít 

k nedodání zboží. Komerční riziko se týká také platební neschopnosti kupujícího. Těmto 

rizikům je možné předcházet vhodně sepsanou smlouvou s dodavatelem i s odběratelem 

a správně nastavenými platebními podmínkami. 

Třetím takovým závažným rizikem je riziko tržní. Toto riziko má v sobě zahrnuto 

několik makroekonomických i mikroekonomických rizik. Společnost GYMBOOM s.r.o. 

je vystavena riziku odbytu, kdy hrozí riziko ztráty, které je zapříčiněno především 

neprodejností svých výrobků na trhu. S rizikem odbytu je dobré bojovat prostřednictvím 

vhodné propagace. S tržním rizikem je spojeno také riziko nákupu a  riziko změny 

cenových relací. Riziko nákupu je spojeno s hledáním vhodného dodavatele, kdy může 

být problém najít takového dodavatele, který bude schopen vyrobit zboží dle požadavků. 

Riziko změny cenových relací může nastat v případě, kdy během uzavření smlouvy dojde 

ke změně ceny zboží. Proto je důležité mít uzavřenou smlouvu s dodavatelem. 
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3.7 Podmínky realizace a přínosy 

V této poslední kapitole diplomové práce zhodnotím, jaké jsou podmínky realizace 

a  přínosy mnou navrhovaných opatření, sloužících k rozvoji podnikání ve společnosti.  

3.7.1 Podmínky realizace 

Aby bylo možné veškeré mnou zmíněné a doporučené návrhy související s nákupní 

činností akceptovat a docílit tak rozvoje podniku je nezbytné, aby byly tyto návrhy byly 

přijaty na všech podnikových úrovních, které jsou s nákupním procesem spjaté. 

Každá sebemenší změna nese v podnikání určitá rizika a společnosti se do nich nechtějí 

většinou pouštět. Nic méně, aby k nějakým změnám mohlo dojít, je zapotřebí dodržet 

určitý postup jejich implementace. 

První a zásadní podmínkou je to, aby navrhované změny byly odsouhlaseny vedením 

společnosti. Pokud nebudou změny odsouhlaseny, není možné změny do chodu podniku 

implementovat. Ovšem pokud k odsouhlasení dojde, je potřebné provést určité změny 

v řízení v rámci realizace změn. 

V rámci zavedení každé změny je důležité definovat cíl, kterého chce podnik změnou 

dosáhnout. V dalším kroku je důležité pověřit pracovníka, který změnu začlení do 

podnikatelského procesu. Tento pracovník by měl svému nadřízenému podat návrh 

o  způsobu začlenění do procesu. Pokud jsou v rámci tohoto návrhu vyčísleny také 

potřebné finanční prostředky, mělo by vedení odsouhlasit uvolnění těchto finančních 

prostředků. 

Na konci každé nové změny podnik čeká na konečné výsledky. Proto by například po 

měsíci od zavedení změny měla proběhnout kontrola zavedených změn. Zda se například 

podniku zlepšila obrátkovost zboží, jestli se zmenšila zmetkovost, či snad klesly náklady 

na pořízení nebo skladování zboží. 

3.7.2 Přínosy 

Mnoho přínosů, kterých by mohlo být dosaženo zavedenými změnami, bylo popsáno již 

v jednotlivých kapitolách vlastních návrhů. Jednoznačným zkvalitněním nákupní funkce 

bude docíleno změnou v rámci výběru a hodnocení dodavatele. Vzhledem k tomu, že 
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v současné situaci není zavedena žádná metoda hodnocení výběru dodavatele, bude mít 

tato změna jak ekonomické, tak i mimoekonomické přínosy. 

Ekonomické přínosy půjde ovšem momentálně těžko číselně vyhodnotit. Mohu ovšem 

s jistotou konstatovat, že pokud dojde k aplikaci nové metody výběru a hodnocení 

dodavatele, přinese to mnoho změn v rámci nákupní činnosti. V rámci hodnocení 

dodavatele může společnost přijít na jisté nedostatky dodavatele samotného, 

v dodávkách, jiných nabízených službách nebo podmínkách realizace obchodu. Ovšem 

správné zvolení dodavatele je prvním krokem k ušetření finančních prostředků, které 

mohou být investovány do jiného projektu či výroby nové kolekce oblečení.  

Mimoekonomické přínosy jsou takové, které nejde číselně vyjádřit. Jedná se spíše 

o  nějaké subjektivní věci a činnosti v rámci společnosti. Může dojít například ke zlepšení 

dodavatelsko-odběratelských vztahů a vzájemné komunikaci s dodavatelem. Společně 

se  zlepšenými vztahy souvisí i rychlejší reakce na nové požadavky v rámci objednávky 

a  také kvalitnější dodávané výrobky. Dalším přínosem může být zlepšení kolektivních 

vztahů v podniku a posledním přínosem je zlepšení skladování a řízení zásob. Zlepšením 

skladového hospodářství může společnost docílit ušetření určitého objemu finančních 

prostředků.  

Ve SWOT analýze byla zpozorována příležitost v rámci spolupráce s jinými podniky, 

konkrétně s fitness centry. V této příležitosti shledávám také jistou míru přínosů pro 

podnik. Správná komunikace s dodavatelem fitness oblečení může pomoci navázat nové 

kontakty z trochu odlišného oboru podnikání. Spolupráce s fitness centry nabízí oslovení 

poměrně velkého počtu žen i mužů, které mohou produkty společnosti zaujmout. Ovšem 

k takové komunikaci se zákazníkem je vhodné mít dobře nastavený marketing 

a  propagaci společnosti.  
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ZÁVĚR 

Tématem této diplomové práce bylo ekonomické hodnocení nákupní funkce společně 

s návrhem, vedoucím k rozvoji podnikání ve společnosti GYMBOOM s.r.o., jejíž 

podnikatelskou činností je prodej kvalitního fitness oblečení. Všechna potřebná data pro 

zpracování práce byla poskytnuta společností v elektronické podobě, potřebné však byly 

i osobní konzultace s jednatelkou společnosti. 

První část práce je tvořena teoretickými východisky, která byla zpracována na základě 

pečlivého prostudování vhodných materiálů a zdrojů. Obsahem je obecná teorie 

podnikání a jeho právních forem. Dalším tématem je nákup a jeho formy, plánování, 

včetně plánování dodavatelsko-odběratelských vztahů. Na téma nákupu navazují přístupy 

k řízení zásob a také metody výběru a hodnocení dodavatele. V posledních kapitolách 

jsou popsány jednotlivé analýzy sloužící k rozboru podnikatelského prostředí. 

Druhou částí práce je část analytická, kde v úvodu dochází k představení společnosti, 

jejího předmětu činnosti a nabízeného portfolia zboží. V rámci analytické části bylo nutné 

provést analýzu trhu pomocí dotazníkového šetření. Cílem bylo získat odpovědi od 500 

respondentů, aby testovaný vzorek byl věrohodný. Díky tomuto dotazníku bylo zjištěno 

mnoho potřebných informací, především o potenciálních zákaznících na trhu. V dalším 

kroku byly provedeny analýzy prostředí podniku. Jako první byla provedena PEST 

analýza, po které následovala Porterova analýza pěti sil a nakonec SWOT analýza. 

Po provedení jednotlivých analýz, bylo možné vyvodit jasné závěry. Analytická část je 

popisem současného stavu společnosti. V rámci této části je popsána současná spolupráce 

s dodavateli, současné skladování zboží a v neposlední řadě samozřejmě proces nákupu. 

V závěru této části bylo provedeno celkové zhodnocení současného stavu nákupní 

činnosti, které se pro mě stalo východiskem pro mé vlastní návrhy. 

Třetí a poslední část jsou vlastní návrhy řešení v oblasti nákupu společnosti. Veškeré 

návrhy vycházejí z analýz a dílčích závěrů jednotlivých kapitol, uvedených ve druhé části 

práce. Protože se jedná vždy o nějakou strategii pro rozvoj podnikání, doporučuji, aby 

si společnost nejdříve rozdělila dodavatele na strategické dodavatele, kteří mohou sloužit 

k rozšíření výrobního portfolia. Druhým typem dodavatelů jsou ti hlavní, se kterými již 

společnost udržuje nějaký dodavatelsko-odběratelský vztah. Poslední skupinou jsou noví 

dodavatelé, u kterých je důležité zhodnotit, zda budou pro společnost přínosem. Prostor 
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pro zlepšení systému výběru i hodnocení dodavatele ve společnosti rozhodně je. V první 

fázi navrhuji komplexní systém pro výběr dodavatele, protože výběr správného 

dodavatele je nezbytným krokem pro rozvoj a chod společnosti. V mých návrzích 

doporučuji, aby společnost nehledala dodavatele pouze na internetu, ale využila také 

možnost veletrhů. Případně může společnost vyvěsit na svých webových stránkách, že 

hledá nového dodavatele, což znamená, že budou chodit nabídky od samotných 

dodavatelů. Aby společnost zjistila, zda dodavatel patří k těm vyhovujícím, doporučuji 

ve svých návrzích dotazník výběru dodavatele, který bude zasílán potenciálnímu 

dodavateli. Dodavatel tento dotazník vyplní a následně odešle společnosti zpět. Na 

základě získaných informací společnost rozhodne o tom, zda je tento dodavatel 

nahraditelný či nenahraditelný. Pokud bude vyhodnocen dodavatel jako nenahraditelný, 

je důležité s takovým dodavatelem navazovat dodavatelsko-odběratelské vztahy. 

V druhém případě navrhuji od takového dodavatele objednat zkušební kusy oblečení, 

které bude podrobeno testování. V dalším kroku navrhuji, aby bylo provedeno hodnocení 

dodavatele na základě kritérii uvedených ve formuláři v příloze práce. V rámci tohoto 

formuláře bude provedeno jak hodnocení samotného dodavatele, tak hodnocení jeho 

výrobků a nakonec hodnocení dodacích a jiných podmínek.  

Společnost se v současnosti nachází ve velice nevýhodné pozici, neboť má uzavřenu 

smlouvu pouze s jedním dodavatelem. Finálním návrhem je, aby společnost 

spolupracovala s minimálně třemi dodavateli. Další návrh hodnocení je na základě 

expertních metod. Toto hodnocení je vhodné provádět společně s vyhodnocováním 

dotazníku k získání komplexního hodnocení.  

Samotný nákupní proces společnosti GYMBOOM s.r.o. není v současnosti komplexní. 

Z původních pěti dílčích činností navrhuji nákupní proces rozšířit o další dvě podstatné 

činnosti.  S nákupní činností souvisí také skladování a řízení zásob. V rámci skladování 

navrhuji společnosti odlišné rozmístění regálů ve skladu. Co se týče řízení zásob, nemá 

společnost stanovený žádný systém, který by oznamoval, že množství nějakého modelu 

kleslo pod minimální stanovenou hranici 10 kusů. Pokusila jsem se aplikovat na 

jednotlivé zásoby metodu ABC, nakonec jsem však tuto variantu zamítla. Teoreticky by 

mohla společnost dosáhnout snížení nákladů aplikací metody just-in-time. Pokud 

se společnost rozhodne tuto metodu aplikovat, doporučovala bych ji použít až po prvním 

roce provozování činnosti. Také v rámci této metody je nutné, aby měla společnost 
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uzavřené smlouvy s dodavateli o dodacích lhůtách. Společně se správným řízením zásob 

a zlepšením postupu při jejich inventuře navrhuji společnosti zakoupit software pro 

tvorbu čárových kódů společně s jejich elektronickou čtečkou. Veškeré náklady 

související s novou variantou skladování a řízení zásob byly vyčísleny na 8 700,- Kč 

bez DPH, což dle mého názoru není nijak vysoká částka.  

A nyní se dostávám k samotnému ekonomickému hodnocení. Společnost se dobrovolně 

stala plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), což s sebou přináší velké množství 

povinností. Mezi tyto povinnosti patří uplatňování DPH a jeho odvod příslušnému 

finančnímu úřadu, dodržování náležitostí daňových dokladů a jejich archivování a vedení 

evidence pro účely DPH. V rámci hodnocení jsem také stanovila, jak by mohla vypadat 

ekonomická situace společnosti v horizontu následujících tří let. Proto byla za odborné 

konzultace sestavena rozvaha z optimistického i pesimistického pohledu. V rámci tohoto 

hodnocení vyšlo, že společnost bude dosahovat kladného výsledku hospodaření, ale bude 

v roce 2020 disponovat velkým množstvím cizího kapitálu, který bude zapotřebí k rozjetí 

dalšího podnikatelského záměru v rámci podnikatelské činnosti.  

Pokud společnost přijme mé návrhy v oblasti nákupu a implementuje je na všech 

podnikových úrovních, které jsou s nákupním procesem spjaté, získá tak společnost 

GYMBOOM s.r.o. silný a důležitý nástroj pro výběr a hodnocení dodavatele. Tím pádem 

se stane celá nákupní činnosti více dynamickou. Co se týče oblasti řízení zásob, tak 

podnik má vázáno mnoho finanční prostředků v zásobách. Pokud společnost přijme 

návrhy v této oblasti a bude se zásobami aktivně pracovat, bude schopna snížit své 

náklady na skladování a udržování zásob. Potenciální možnost úspory je také ve 

správných požadavcích na materiál a korektně nastavených podmínkách ve smlouvách 

s  dodavateli. Co se týče ekonomického zhodnocení, je v současné době obtížně 

vyčíslitelné. Lze však konstatovat, že prvním krokem k ušetření finančním prostředků je 

právě zvolení správného dodavatele.  

Pevně věřím v to, že po ekonomické i finanční stránce se společnost stane více stabilní 

a  bude se jí dařit v dalších letech podnikání. Doufám, že navrhované změny přinesou 

společnosti prospěch ať už v ekonomickém nebo mimoekonomickém směru.  
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Příloha II. : Dotazník výběru dodavatele 

Dotazník výběru dodavatele 

Obchodní název firmy: IČO: 

Adresa: DIČ: 

Kontaktní osoba: Tel: Fax: 

E-mail: Web. stránky: 

Krátké představení společnosti (není povinné): 

 

 

1 Má Vaše firma certifikace systému jakosti a šetrnosti k přírodě? ANO NE 

2 Je u Vás zaveden systém pro přezkoumání požadavků odběratele? ANO NE 

3 Má Vaše firma zpracovanou směrnici o nakládání s odpady? ANO NE 

4 Odebíráte materiál ze zemí Evropské unie? ANO NE 

5 Odebíráte materiál ze třetích zemích? ANO NE 

6 
Má Vaše firma zajištěno, že vadné produkty nebudou odeslány 

odběrateli? 
ANO NE 

7 
Jsou u Vás předepsány a dodržovány postupy pro manipulaci, 

skladování, balení a ochranu označení produktů? 
ANO NE 

8 Obsahuje cena produktu i dopravní služby? ANO NE 

9 Poskytuje Vaše firma množstevní slevy? ANO NE 

10 Prochází Vaše výrobní zařízení pravidelnými kontrolami? ANO NE 

11 Má Vaše firma zpracovaný reklamační řád? ANO NE 

12 Poskytujete dodávky zboží na fakturu s běžnou splatností? ANO NE 

13 Je Vaše firma plátcem DPH? ANO NE 

Dotazy ze strany dodavatele: 
 

 

Zpracoval: Funkce: 

Datum: Podpis: 
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Příloha III. : Formulář pro hodnocení dodavatele 

Formulář pro hodnocení dodavatele 

Obchodní název firmy, IČO: Dosažený počet bodů: 

Adresa: 

První část formuláře je věnována hodnocení dodavatele na základně vyplněného dotazníku. 

Hodnocení: 
Pokud bylo zodpovězeno v dotazníku ANO, je otázka hodnocena 5 body.  
Pokud bylo zodpovězeno v dotazníku NE, je otázka hodnocena 0 body.  

Maximálně lze získat tedy 65 bodů. 
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Druhá část formuláře je věnována hodnocení zboží od dodavatele. 

Hodnocení: 
Jednotlivá čísla ve sloupcích představují body. Nejvíce je možné udělit 5 bodů, naopak nejméně 1 bod.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Třetí část formuláře je věnována hodnocení dodavatele na základě sjednaných podmínek. 

Hodnocení: 
Jednotlivá čísla ve sloupcích představují body. Nejvíce je možné udělit 5 bodů, naopak nejméně 1 bod. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Zodpovědná osoba za výběr dodavatele: 

Datum: Podpis: 
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Příloha IV : Metody hodnocení dodavatele 

V rámci všech nadcházejících metod bude vycházeno z tabulky 21 na straně 91, kde jsou 

uvedeny základní údaje o dodavatelích. 

Druhou metodou pro výběr dodavatele je bodové hodnocení. V rámci bodového 

hodnocení je nejdříve je nutné sestavit meze pro přiřazení určitého počtu bodů.  

Tabulka 28: Meze pro přiřazení bodů 

Kritérium/body 

Nevyhovuje 
Vyhovuje 

málo 
Vyhovuje 
částečně 

Vyhovuje 
plně 

1 
2 3 4 

K1 
> 10 

<6-10> <3-5> < 2 

K2 
> 5 

<4> <2-3> < 1 

K3 
> 20 

<15-18> <11-15> < 10 

K4 
nízká 

nízká střední vysoká 

K5 
nízká 

nízká střední vysoká 

Zdroj: vlastní zpracování 

Teď když jsou přiřazeny meze k jednotlivým bodům, lze jednotlivé dodavatele ohodnotit 

na základě jejich hodnot.  

Tabulka 29: Metoda 2: Bodové hodnocení dodavatelů 

Kritérium 
Dodavatel 

D1 D2 D3 

K1 2 3 3 

K2 3 4 3 

K3 2 1 2 

K4 3 4 1 

K5 2 3 4 

Celkem bodů 12 15 13 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dle aplikované metody bodového hodnocení vychází nejlépe hodnocení u dodavatele D2, 

protože získal nejvíce bodů.  
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Třetí metodou je prosté hodnocení podle pořadí, kdy k jednotlivým kritériím jsou 

přiřazovány body od 1 do 3. Číslo 1 znamená nejlepší hodnocení, tudíž dodavatel s nižším 

součtem bodu je vyhodnocen jako nejlepší. 

Tabulka 30: Metoda 3: Hodnocení dodavatelů podle pořadí 

Kritérium 
Dodavatel 

D1 D2 D3 

K1 3 1 2 

K2 2 1 2 

K3 1 3 2 

K4 2 1 3 

K5 3 2 1 

Celkem bodů 11 8 10 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak je z tabulky 30 patrné, nejlepší hodnocení vyšlo u dodavatele D2.  

 

Čtvrtou metodou je váhové hodnocení podle pořadí. Při aplikace této metody lze 

vycházet z metody hodnocení podle pořadí. Stejně jako u třetí metody jsou jednotlivým 

dodavatelům přiřazeny body od 1 do 3 a následně jsou tyto body vynásobeny stanovenou 

váhou kritéria. Výsledné součiny se sečtou a za nejlepšího dodavatele je považován ten, 

který dosáhl nejnižšího počtu bodů.  

Tabulka 31: Metoda 4: Hodnocení dodavatelů dle váhového hodnocení podle pořadí 

Kritérium 
Váha 

kritéria 

Dodavatel 

D1 D2 D3 
body váha * body body váha * body body váha * body 

K1 15 % 3 0,45 1 0,15 2 0,30 

K2 20 % 2 0,40 1 0,20 2 0,40 

K3 30 % 1 0,30 3 0,90 2 0,60 

K4 20 % 2 0,40 1 0,20 3 0,60 

K5 15 % 3 0,45 2 0,30 1 0,15 

Σ 100 % 2,00 1,75 2,05 

Pořadí  2. 1. 3. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Stejně jako u třetí metody, tak i v případě aplikace metody váhového hodnocení podle 

pořadí opět vyšel jako nejlépe hodnocen dodavatel D2.  
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Prosté hodnocení podle hodnot je pátá metoda hodnocení. Tato metoda patří mezi ty 

náročnější, neboť k přepočtu se využíván reciproční index. Tento index představuje 

hodnotu kritéria tak, aby bylo ve vzájemném vztahu i s ostatními kritérii. 

Nejdříve vyberu dodavatele, který má v jednom kritériu nejlepší hodnotu. V případě 

kritéria K1 je to dodavatel D2 a bude mu přiděleno tedy 100. V případě slovního 

odhodnocení jsou přiřazeny následující hodnoty: vysoká - 100, střední - 75 a nízká - 35.  

Tabulka 32: Metoda 5: Prosté hodnocení dodavatelů podle hodnot 

Kritérium 
Dodavatel 

D1 D2 D3 

K1 3*100/7 = 42,9 3*100/3 = 100 3*100/5 = 60 

K2 2*100/3 = 66,7 2*100/2 = 100 2*100/3 = 66,7 

K3 15*100/15 = 100 15*100/20 = 75 15*100/17 = 88,2 

K4 65 100 35 

K5 35 65 100 

Celkem bodů 309,6 440,0 349,9 

Zdroj: vlastní zpracování 

U této metody vidíme, že dodavatel D2 dosáhl nejvyšší počtu bodů, což znamená, že patří 

mezi nejlepšího možného dodavatele.  

 

Poslední metoda hodnocení dodavatelů je metoda váhového hodnocení podle hodnot. 

V této metodě bude využito relativního vyjádření bodů z metody předešlé.  

Tabulka 33: Metoda 6: Váhové hodnocení dodavatelů podle hodnot 

Kritérium 
Váha 

kritéria 

Dodavatel 

D1 D2 D3 
body váha * body body váha * body body váha * body 

K1 15 % 42,9 6,44 100 15 60 9 

K2 20 % 66,7 13,34 100 20 66,7 13,34 

K3 30 % 100 30 75 22,5 88,2 26,46 

K4 20 % 65 13 100 20 35 7 

K5 15 % 35 5,25 65 9,75 100 15 

Σ 100 % 68,03 87,25 70,80 

Pořadí  3. 1. 2. 

Zdroj: vlastní zpracování 

I v případě aplikace poslední metody vyšlo, že dodavatel D2 patří mezi toho nejlepšího, 

protože dosáhl největšího množství bodů.   
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Na závěr provedu srovnání všech použitých metod pro hodnocení dodavatelů.  

Tabulka 34: Vzájemné porovnání metod pro hodnocení dodavatelů 

Metoda 
Dosažená hodnota Pořadí v rámci metody 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 

Prosté srovnání 

předností a nevýhod 
2 4 1 2. 1. 3. 

Bodové hodnocení 12 15 13 3. 1. 2. 

Prosté hodnocení 

podle pořadí 
11 8 10 3. 1. 2. 

Váhové hodnocení 

podle pořadí 
2,00 1,75 2,05 2. 1. 3. 

Prosté hodnocení 

podle hodnot 
309,6 440,0 349,9 3. 1. 2. 

Váhové hodnocení 

podle hodnot 
68,03 87,25 70,80 3. 1. 2. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 34 představuje srovnání veškerých aplikovaných metod k hodnocení dodavatelů. 

Jak z této tabulky vyplývá, není možnost pochyb o dodavateli D2, který v rámci všech 

metod získal nejlepší umístění. Druhým nejlepším je dodavatel D3 a jako poslední je 

dodavatel D1. 


