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Anotace 

Cílem diplomové práce je navrhnout taková opatření, která pomohou společnosti Kitl s.r.o., 

která se zabývá především výrobou a prodejem nápojů (sirupů, medicinálních vín 

a medovin), v posílení její pozice na českém trhu. Teoretická část práce obsahuje literární 

rešerši pojmů, popis metod a modelů pro měření konkurence a konkurenceschopnosti.  

V praktické části práce je představen podnik Kitl s.r.o. a následně zhodnocena jeho současná 

pozice na trhu i trh samotný. Konkrétně analyzováni zde jsou také jeho čtyři nejbližší 

konkurenti. V závěru práce jsou navržena a diskutována opatření, která by měla firmě Kitl 

s.r.o. pomoci k budoucímu růstu a upevnění pozice na trhu. 
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The aim of the master’s thesis is to propose recommendations for company Kitl s.r.o., which 

produces beverages (syrups, flavoured wines and meads) in order to improve its competitive 

position on the Czech market. Theoretical part deals with describing terms connected with 
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description of company Kitl, then its current situation on the market, the market of syrups as 

a whole and four biggest direct competitors are examined. Finally, recommendations and 

actions for improving competitiveness of company Kitl are formulated. 

Keywords 

Competitiveness, competitive position, competition, competitive strategy, analysis of 

competitive environment, SWOT analysis, competitive advantage, PEST analysis, Porter’s 

five forces model 

 



7 

 

Obsah 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ ....................................................................................................... 10 

SEZNAM TABULEK ....................................................................................................... 12 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, ZNAČEK A SYMBOLŮ .................................. 13 

ÚVOD ................................................................................................................................. 14 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA KONKURENCESCHOPNOSTI ..................... 16 

1.1 Konkurence ............................................................................................................ 16 

1.2 Konkurenceschopnost ........................................................................................... 18 

1.3 Konkurenční výhoda ............................................................................................. 19 

1.4 Měření konkurenceschopnosti ............................................................................. 20 

1.4.1 Finanční analýza .................................................................................................. 21 

1.4.2 Balanced scorecard (BSC) ................................................................................... 26 

1.4.3 Benchmarking ...................................................................................................... 30 

1.5 Konkurenční strategie ........................................................................................... 34 

1.5.1 Strategie nízkých nákladů (cost leadership) ........................................................ 34 

1.5.2 Strategie diferenciace .......................................................................................... 35 

1.5.3 Fokální strategie .................................................................................................. 36 

2 CHARAKTERISTIKA PODNIKOVÉHO PROSTŘEDÍ ..................................... 38 

2.1 Vnitřní podnikové prostředí ................................................................................. 39 

2.2 Vnější podnikové prostředí ................................................................................... 39 

2.3 SWOT analýza ....................................................................................................... 40 

2.4 PEST analýza ......................................................................................................... 43 

2.4.1 Politicko-legislativní faktory ............................................................................... 44 

2.4.2 Ekonomické faktory ............................................................................................ 44 



8 

 

2.4.3 Sociálně-demografické (kulturní) faktory ........................................................... 44 

2.4.4 Technicko-technologické faktory ........................................................................ 45 

2.5 Porterův model pěti sil .......................................................................................... 46 

3 CHARAKTERISTIKA PODNIKU KITL S.R.O. .................................................. 50 

3.1 Historie a vývoj podniku....................................................................................... 50 

3.2 Současný stav ......................................................................................................... 54 

3.3 Vize, poslání a firemní kultura ............................................................................. 56 

3.4 SWOT analýza ....................................................................................................... 57 

4 ANALÝZA POZICE FIRMY NA ČESKÉM TRHU ............................................. 59 

4.1 Finanční ukazatele ................................................................................................. 59 

4.1.1 Rentabilita aktiv (ROA) ...................................................................................... 59 

4.1.2 Obrat aktiv ........................................................................................................... 60 

4.1.3 Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) .................................................................... 61 

4.1.4 Celková zadluženost ............................................................................................ 62 

4.2 Benchmarking (INFA) .......................................................................................... 63 

4.3 Porterův model pěti sil .......................................................................................... 64 

4.4 Sezónnost ................................................................................................................ 66 

4.5 Analýza širší konkurence...................................................................................... 67 

4.6 Analýza užší konkurence ...................................................................................... 75 

4.6.1 Sirupy Monin ....................................................................................................... 75 

4.6.2 Sirupy My Homemade Lemonade ...................................................................... 78 

4.6.3 Hradecké Delikatesy ........................................................................................... 79 

4.6.4 Báťkovy sirupy s.r.o. ........................................................................................... 80 

5 STANOVENÍ POZICE FIRMY NA TRHU ........................................................... 82 

6 NÁVRH OPATŘENÍ PRO POSÍLENÍ POZICE FIRMY NA TRHU ................ 84 

ZÁVĚR ............................................................................................................................... 87 



9 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ............................................................................. 89 

Citace .................................................................................................................................. 89 

Internetové zdroje.............................................................................................................. 91 

SEZNAM PŘÍLOH ........................................................................................................... 93 



10 

 

Seznam obrázků 

Obr. 1: Balanced scorecard – strategický systém řízení ................................................ 27 

Obr. 2: BSC poskytuje rámec pro převedení strategie do operačních úkonů ............. 28 

Obr. 3: Řetězec příčinných souvislostí základních měřítek zákaznické perspektivy . 29 

Obr. 4: Základní etapy benchmarkingu ......................................................................... 31 

Obr. 5: Příklad výsledků konkurenčního benchmarkingu ........................................... 33 

Obr. 6: Konkurenční strategie podle Portera ................................................................. 34 

Obr. 7: Volba konkurenční strategie jako reakce na vybrané konkurenční síly ........ 37 

Obr. 8: Schéma podnikového okolí .................................................................................. 38 

Obr. 9: Schéma vrstev podnikového okolí ...................................................................... 40 

Obr. 10: Schéma matice SWOT ....................................................................................... 41 

Obr. 11: Přehled strategií vytvořených na podkladu SWOT matice ........................... 42 

Obr. 12: Typy věkových pyramid .................................................................................... 45 

Obr. 13: Přehled faktorů v oblastech PEST analýzy ..................................................... 46 

Obr. 14: Porterův model pěti konkurenčních sil ............................................................ 47 

Obr. 15: Vývoj tržeb firmy Kitl s.r.o. (2007 – 2016) ...................................................... 53 

Obr. 16: Vývoj zisku před zdaněním (2007 – 2016) ....................................................... 54 

Obr. 17: Vývoj rentability aktiv (ROA) v letech 2007 – 2016 ....................................... 60 

Obr. 18: Vývoj obratu aktiv (2007 – 2016) ..................................................................... 61 

Obr. 19: Vývoj běžné likvidity (2007 – 2016).................................................................. 62 

Obr. 20: Vývoj celkové zadluženosti (2007 – 2016) ........................................................ 63 

Obr. 21: Sezónnost prodejů (2014 – 2017) ...................................................................... 67 

Obr. 22: Trh sirupů – obchodní řetězce (hodnotové vyjádření) ................................... 68 

Obr. 23: Trh sirupů – obchodní řetězce (hodnota/objem) ............................................ 68 

Obr. 24: Tržby firmy Kitl – obchodní řetězce (1/2014 – 8/2017) .................................. 69 

Obr. 25: Vývoj tržeb 5 největších výrobců sirupů (1/2014 – 8/2017) ........................... 70 



11 

 

Obr. 26: Vývoj tržeb 5 největších značek sirupů (1/2014 – 8/2017) .............................. 72 

Obr. 27: Top 10 příchutí sirupů dle tržeb (9/2016 – 8/2017) ......................................... 73 

Obr. 28: Vývoj tržeb 5 nejoblíbenějších příchutí sirupů (1/2014 – 8/2017) ................. 74 

Obr. 29: Top 5 objemových variant balení sirupů dle tržeb (9/2016 – 8/2017) ........... 75 

 



12 

 

Seznam tabulek 

Tab. 1: Vývoj tržeb firmy Kitl (2007 – 2016) .................................................................. 52 

Tab. 2: Vývoj zisku před zdaněním (2007 – 2016) ......................................................... 53 

Tab. 3: Produktové portfolio firmy Kitl s.r.o. ................................................................ 55 

Tab. 4: SWOT analýza firmy Kitl s.r.o. .......................................................................... 57 

Tab. 5: Vývoj rentability aktiv (ROA) v letech 2007 - 2016 .......................................... 60 

Tab. 6: Vývoj obratu aktiv (2007 – 2016) ........................................................................ 61 

Tab. 7: Vývoj běžné likvidity (2007 – 2016) .................................................................... 62 

Tab. 8: Vývoj celkové zadluženosti (2007 – 2016) .......................................................... 63 

Tab. 9: Top 10 výrobců sirupů dle tržeb (9/2016 – 8/2017) ........................................... 70 

Tab. 10: Top 10 značek (brandů) sirupů dle tržeb (9/2016 – 8/2017) ........................... 71 

Tab. 11: Top 15 příchutí sirupů dle tržeb (9/2016 – 8/2017) ......................................... 72 

Tab. 12: Nejoblíbenější velikost balení sirupů dle tržeb (9/2016 – 8/2017) .................. 74 

Tab. 13: Porovnání cen – Malinový sirup MONIN ........................................................ 76 

Tab. 14: Porovnání cen – Grapefruitový sirup MONIN ............................................... 76 

Tab. 15: Porovnání cen – Mátový sirup MONIN ........................................................... 77 

Tab. 16: Porovnání cen – Zázvorový sirup MONIN ...................................................... 77 

Tab. 17: Porovnání cen – Malinový sirup My Homemade Lemonade ......................... 78 

Tab. 18: Porovnání cen – Zázvorový, Grapefruitový a Višňový sirup My Homemade 

Lemonade ........................................................................................................................... 78 

Tab. 19: Porovnání cen – Malinový sirup Hradecké Delikatesy................................... 79 

Tab. 20: Porovnání cen – Mátový, Zázvorový a Bezový sirup Hradecké Delikatesy . 79 

Tab. 21: Porovnání cen – Báťkův Mátový, Bezový a Zázvorový sirup ....................... 81 

 



13 

 

Seznam použitých zkratek, značek a symbolů 

BSC  Balanced Scorecard 

CZ-NACE klasifikace ekonomických činností dle Evropské komise 

ČPK  Čistý pracovní kapitál 

ERP  Podnikový informační systém 

HDP  Hrubý domácí produkt 

IBA  Mezinárodní Barmanská Asociace 

IMD  Institute for Management Development 

INFA  Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 



14 

 

Úvod 

Konkurenční prostředí v současné ekonomice je velmi složité, plné turbulentních změn, 

hrozeb, ale také příležitostí. Pokud se chce firma v tomto prostředí dlouhodobě pohybovat 

a být na trhu úspěšná, musí si stanovit jasné cíle, kterých chce dosáhnout, a následně vytvořit 

takovou strategii, která firmě pomůže tyto cíle naplnit. Nejde však pouze o samotnou firmu 

a její zákazníky, ale v dnešním globalizovaném světě se jedná především o znalost 

konkurenčního prostředí, konkurentů a následně i pozici firmy na daném trhu a kupříkladu 

její tržní podíl. 

Pojmy konkurenceschopnost, konkurenční výhoda či strategie jsou v současnosti velmi 

skloňovanými termíny. Strategické rozhodování a strategické řízení nás provází nejen 

ve firemní sféře, ale také v našich soukromých životech. Jedná se o přirozenou rivalitu 

mezi lidmi, soutěžení o moc či úspěch. Konkurenci nelze vnímat pouze negativně. Je to 

prvek, který je od trhu neoddělitelný a který de facto podmiňuje samotné fungování trhu. 

Konkurence je zapotřebí, aby se podniky zlepšovaly, inovovaly a nabízely tak zákazníkům 

lepší zboží a služby. 

Veškeré ekonomiky včetně naší domácí se v posledních několika letech výrazně vyvíjejí. 

Globalizace zahušťuje lokální trhy, přicházejí noví konkurenti a konkurenční boj se stává 

tvrdším a tvrdším. Podniky musí být schopny velmi rychle a pružně reagovat na měnící 

se požadavky zákazníků, kteří jsou v současné internetové době informovanější než dříve 

a vytváří tlak na snižování cen. Navíc nestačí pouze nabízet služby či zboží, je nutné 

pokračovat ve vývoji inovativního prostředí, které bude schopné obstát v konkurenčním 

boji. 

V diplomové práci budou nejprve rozebrány teoretické přístupy k pojmům konkurence, 

konkurenceschopnost a konkurenční výhoda podniků, na které navazují teoretické koncepty 

měření konkurenceschopnosti (finanční analýza, benchmarking, balanced scorecard). Dále 

se práce věnuje charakteristice podnikového prostředí, kde jsou stručně popsány modely, 

které napomáhají při analýze okolního prostředí (SWOT analýza, PEST analýza, Porterův 

model pěti konkurenčních sil). Použité informace jsou čerpány z odborné literatury a to jak 

tuzemské, tak také zahraniční. 

V praktické části práce bude analyzována úroveň konkurence a konkurenceschopnosti 

společnosti Kitl s.r.o. (dále jen Kitl), která se zabývá výrobou a prodejem medicinálních vín, 
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sirupů a doplňků stravy. Vzhledem k současné šíři portfolia firmy je práce zaměřena 

především na sirupy. Ostatní výrobky společnosti jsou pouze okrajově zmíněny tam, kde je 

to v kontextu práce nutné. Následně bude provedena jak analýza celého trhu sirupů a rozbor 

jeho specifik, tak také analýza vybraných konkurenčních firem a porovnání jejich produktů 

s výrobky společnosti Kitl. Tyto firmy byly vybrány na základě úsudku jednatele společnosti 

a konzultanta této diplomové práci v jedné osobě – Ing. Jana Vokurky. 

Společnost Kitl jsem si vybral z toho důvodu, že zde již téměř rok pracuji. Vedení 

společnosti mi bylo ochotno poskytnout cenná data o historii, fungování a budoucím 

směřování podniku. 

Hlavním cílem práce je na základě analýzy trhu, společnosti a jejího okolí navrhnout taková 

opatření, která firmě pomohou k udržení či posílení stávající pozice na rychle se měnícím 

trhu sirupů. Hlavního cíle bude dosaženo skrze cíle dílčí, mezi které patří analýza trhu sirupů 

a pozice přímých konkurentů. 
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1 Teoretická východiska konkurenceschopnosti 

Úvodní kapitola této práce se zabývá teoretickými východisky konkurenceschopnosti. Pro 

správné pochopení termínu konkurenceschopnost je provedena literární rešerše nejen 

samotného pojmu konkurenceschopnost, ale také pojmů úzce souvisejících, kterými jsou 

konkurence a konkurenční výhoda. 

Nejprve je popsán a definován pojem konkurence, který je vnímán jako hlavní a ústřední 

termín, od kterého se odvozují pojmy následující. Jako druhý v pořadí je popsán a definován, 

již výše zmíněný, termín konkurenceschopnost, dále se práce věnuje pojmu konkurenční 

výhoda a jakým způsobem lze konkurenceschopnost měřit a na závěr této kapitoly je prostor 

věnován konkurenčním strategiím. 

Tyto pojmy se budou využívat v druhé, praktické, části práce a proto je vhodné se s nimi na 

tomto místě seznámit. 

1.1 Konkurence 

Konkurence je pojem, který se nevyskytuje pouze v ekonomické oblasti, ale i v běžném 

životě. Jde o střetávání zájmů, soutěž či rivalství. Z podstaty věci však k takovémuto 

soupeření je zapotřebí minimálně 2 a více subjektů. 

V ekonomické sféře je pojem konkurence chápán především jako střetávání subjektů (ať již 

jde o podniky či jednotlivce) na určitém trhu, který je daným způsobem vymezen a na kterém 

soupeří například o svoje zákazníky (v případě podniků) nebo o volné pracovní místo (v 

případě fyzických osob). 

Pro podniky znamená konkurence nutnost snižovat náklady na svoje produkty, inovovat, 

snižovat cenu výrobků či odlišit svoji produkci od konkurentů. Naopak pro zákazníky 

konkurence přináší možnost volby mezi produkty, nižší ceny a lepší služby (Vojáčková a 

Novotný, 2009-2010). 

Konkurenci je možné dělit z řady hledisek. Jedno ze základních členění konkurence, které 

uvádí Mikoláš (2005) je dělení dle subjektů, které na trh vstupují. 

 Konkurence na straně nabídky – jde o konkurenci mezi výrobci či podniky nabízející 

svoje služby zákazníkům, jejich cílem je prodej co největšího objemu zboží či služeb 

za co nejvyšší ceny, což vede k maximalizaci jejich zisku a snižování podílu 
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konkurentů na trhu. Tento typ konkurence tlačí na snižování ceny daného produktu 

či služby. 

 Konkurence na straně poptávky – spotřebitelé vstupují na jednotlivé trhy zboží 

a služeb a jejich primárním cílem je nakoupit co největší množství zboží a služeb (při 

platnosti axiómu nenasycenosti spotřebitele) za co nejnižší cenu bez ohledu na další 

spotřebitele na témže trhu. Tento typ konkurence je zanedbatelný, pakliže nabídka 

převyšuje poptávku. Pokud je poptávka po daném zboží či službách vyšší než 

nabídka, vede tento typ konkurence k růstu cen. 

 Konkurence napříč trhem – tento typ konkurence syntetizuje předešlé dva druhy 

konkurence do sebe. Spotřebitelé by chtěli nakoupit zboží a služby v co nejvyšší 

kvalitě a pokud možno za co nejnižší cenu, naopak podniky by chtěly pravý opak – 

tedy prodat svoje zboží a služby za co nejvyšší ceny. Při střetávání nabídky 

a poptávky na trzích dochází k určení tzv. rovnovážné neboli tržní ceny. 

Vzhledem k zaměření této diplomové práce, bude v dalších částech rozebírána především 

konkurence na straně nabídky. 

Z výše uvedeného je patrné, že největší vliv na konkurenci na straně nabídky má počet 

konkurentů. Není však jediným a ne zřídka tím nejdůležitějším faktorem. Velmi důležité 

jsou také vztahy mezi jednotlivými konkurenty. Porterův model pěti sil, který tyto faktory 

blíže analyzuje (Hill a Jones, 2008), bude blíže rozebrán v kapitole 2.5. 

Pojem konkurent je obecně vnímán pouze negativně, něco či někdo, koho je třeba přetlačit, 

zničit nebo porazit. Kotler (2003) však uvádí, že ne vždy podnik musí konkurenty vnímat 

čistě negativně. Dobří konkurenti mohou podniku ukazovat cestu kudy se vydat, nechat se 

inspirovat a zlepšit tak svoji schopnost obstát v konkurenčním prostředí. „Dobří konkurenti 

jsou požehnání. Jsou jako dobří učitelé, kteří rozšiřují naše obzory a posilují naše 

schopnosti“ (Kotler, 2003, s. 49). 

Tuto myšlenku dále rozvíjí například Zuzák (2011), který uvádí, že může dojít k situaci  

win-win, při které dochází ke kooperaci dvou či více subjektů a jejich cílem zdaleka není 

konkurenci zlikvidovat, ale naopak uspět společně s ní. Dřívější přesvědčení, že konkurenty 

je potřeba z trhu vytlačit, tak již pomalu mizí. 
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1.2 Konkurenceschopnost 

Termín konkurenceschopnost je v dnešní velmi frekventovaný a užívaný, proto je 

na následujících řádcích uvedeno vícero pohledu a definic. 

Konkurenceschopnost, anglicky competitiveness, je odvozena z latinského slova competer, 

což v překladu znamená zapojení se do obchodního soupeření o trhy, neboli jednoduše 

schopnost soupeřit, dosahovat dobrého postavení na trhu a na té úrovni si zajišťovat 

odpovídající prosperitu alespoň na krátkou až střední dobu (Jirásek, 2001). 

Dvořáček a Slunčík (2012) uvádějí, že konkurenceschopnost je v dnešní době velmi úzce 

spjata s globalizací. Hlavními faktory ovlivňující konkurenceschopnost podniku a jeho 

přežití jsou především zvětšující se trhy, zvyšování počtu podnikatelských subjektů, prudký 

vývoj informačních a komunikačních technologií a rostoucí snaha o harmonizaci 

celosvětových pravidel hospodářské soutěže. 

Blažková (2007) klade důraz při vysvětlování konkurenceschopnosti podniku nikoliv 

na jeho velikost (nezáleží, zda jde o velký či malý podnik), ale na rychlost s jakou se podnik 

dokáže přizpůsobit změnám, které dnešní trhy přinášejí. Dále zdůrazňuje důležitost 

sofistikovaného plánování a využívání strategií, které odlišuje podniky úspěšné od těch 

neúspěšných. 

Dále například OECD vymezuje konkurenceschopnost jako schopnost produkovat zboží 

a služby, které obstojí v testu mezinárodní konkurence a zároveň obstojí schopností udržovat 

nebo zvyšovat reálný HDP. 

Již z výše uvedených definic je patrné, že ač na první pohled se definování pojmu 

konkurenceschopnost může zdát snadné, není tomu tak. Z tohoto důvodu je vhodné 

konkurenceschopnost rozdělit na několik dílčích částí podle úrovně, na které se pohybujeme. 

 Konkurenceschopnost na makroekonomické úrovni (konkurenceschopnost 

jednotlivých států) 

 Konkurenceschopnost na mezoekonomické úrovni (konkurenceschopnost odvětví) 

 Konkurenceschopnost na mikroekonomické úrovni (konkurenceschopnost podniků) 

Tato diplomová práce bude ve své praktické části zaměřena pouze na konkurenceschopnost 

firmy na mikroekonomické úrovni – tedy na úrovni samotných podniků v rámci ČR, o které 

panuje v ekonomické teorii největší shoda, jelikož pojem konkurenceschopnost byl dříve 

používán výhradně a jen pro oblast mikroekonomickou (Klvačová a Malý, 2008). 
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1.3 Konkurenční výhoda 

Dess (2014) definuje pojem konkurenční výhoda poměrně jednoduše – podle něj jde o zdroje 

a schopnosti podniku, které mu pomáhají předčít konkurenční síly v oboru či oborech, ve 

kterých působí. 

Naopak Walker a Madsen (2016) uvádějí dvě základní věci, které podnik musí udělat proto, 

aby si dokázala udržet konkurenční výhodu dlouhodobě. Zaprvé, podnik se musí neustále 

snažit útočit na to, aby dosáhl dominantní pozice na trhu, a zadruhé, bránit tuto pozici na 

trhu před konkurencí především soupeřením o ceně. Dále také uvádí, že bez tohoto útoku a 

obrany dominantní pozice firmy na trhu nelze dosáhnout nadprůměrného výkonu firmy a 

udržet si ho po delší časový horizont. 

Dle Dvořáčka a Slunčíka (2012) lze charakter konkurenční výhody rozdělit do dvou 

základních skupin. 

 Cenově nákladová konkurenční výhoda – tento typ konkurenční výhody převažuje 

v méně rozvinutých zemích (na makroúrovni) či v odvětvích, kde je k dispozici řada 

substitutů a produkt je velmi podobný či zcela identický (v případě mikroúrovně) 

 Kvalitativně založená konkurenční výhoda – předpokladem pro kvalitativně 

založenou konkurenční výhodu je zvyšování technologických schopností 

(technologická úroveň ekonomických činností) 

Charakter konkurenční výhody se odvíjí převážně od nastavené firemní konkurenční 

strategie. Tématu konkurenčních strategií se blíže věnuje kapitola 1.5 Konkurenční strategie. 

Pokud chceme analyzovat konkurenční výhodu, nemůžeme na podnik nahlížet jako na celek, 

nýbrž analyzovat jednotlivé jeho části a procesy, které ve společnosti probíhají při 

navrhování, výrobě, uvádění na trh, dodávání a prezentaci daného produktu či služby a to 

jakým způsobem na sebe tyto činnosti navazují a jak se ovlivňují (Porter, 1994). 

Na tomto místě je také důležité upozornit, že konkurenční výhoda není něco trvalého či 

neotřesitelného, ale je to něco, co se s časem může a v dnešní době i velmi často mění s tím, 

jak se vyvíjí, jak samotná firma, tak také její okolí a firmy, které působí na stejném trhu 

(Beneš, 2006). 
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1.4 Měření konkurenceschopnosti 

Hodnotovým vyjádřením konkurenceschopnosti na makro či globální ekonomické úrovni se 

zabývá Dvořáček a Slunčík (2012) ve své publikaci Podnik a jeho okolí. Dle autorů 

neexistuje jediný a zároveň jednoduchý ukazatel konkurenceschopnosti určitého státu. O 

poklesu konkurenceschopnosti nás mohou informovat například: 

 pokles dynamiky růstu HDP, 

 pokles podílu na světovém exportu, 

 pokles podílu na přímých zahraničních investicích, 

 zvyšování nezaměstnanosti při přechodu z jednoho hospodářského cyklu do druhého 

(nízká tvorba pracovních příležitostí v soukromém sektoru). 

Schopnost konkurence jednotlivých národů, potažmo jejich ekonomik, pravidelně hodnotí 

Světové ekonomické fórum pomocí indexu GCI (Global Competitivness Index), který 

obsahuje jak tzv. tvrdá data (statistiky), tak i data měkká (názory mnoha vrcholových 

manažerů). Tento index se skládá z faktorů, které podmiňují úroveň produktivity dané země 

(např.: instituce, infrastruktura, pružnost trhu práce, inovace, vzdělání apod.). 

Další variantou hodnocení konkurenceschopnosti ekonomik jednotlivých států je analýza 

švýcarského Institute for Management Development (IMD), která se zaměřuje na 49 zemí, 

které jsou vyhodnocovány na základě 286 kategorií setříděných do následujících čtyř 

kategorií (Dvořáček a Slunčík, 2012). 

 Ekonomická výkonnost (HDP, mezinárodní obchod a investice, finance, 

zaměstnanost, ceny) 

 Účinnost vlády (veřejné finance, spravedlnost a bezpečnost, podnikatelské prostředí, 

vzdělávání) 

 Podnikatelská efektivnost (produktivita práce, dostupná kvalifikace, manažerské 

postupy, postoje ke globalizaci) 

 Infrastruktura (základní infrastruktura, urbanizace, energetická náročnost, zdraví a 

životní prostředí, hodnotový systém společnosti) 

Způsobů a pohledů na to, jakým způsobem lze měřit konkurenceschopnost na 

mikroekonomické úrovni (tedy na úrovni podniků) je celá řada a nelze tedy obecně určit, 

který způsob je správný či nejlepší. Na následujících řádcích je uveden stručný přehled 
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možností, jakým způsobem lze konkurenceschopnost podniku hodnotit. Nejprve je věnován 

prostor finanční analýze, následně metodě balanced scorecard a na závěr benchmarkingu. 

1.4.1 Finanční analýza 

Finanční ukazatele jsou nejčastěji využívány pro vyhodnocování výkonnosti podniku 

v rámci finanční analýzy. Měření výkonnosti podniku finančními ukazateli má řadu výhod. 

Mezi ně patří především to, že jsou objektivně vyjádřitelné a velmi přesně měřitelné údaje 

finančního charakteru. Dále je možno finanční ukazatele statisticky vyhodnocovat 

a srovnávat i mezi podniky navzájem (Blažek, 2008). 

Data pro finanční analýzu se nejčastěji získávají z dokumentů, které tvoří účetní závěrku. 

Dle § 18 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, účetní závěrka obsahuje rozvahu 

a výkaz zisku a ztráty. Dalšími zdroji informací pro finanční analýzu podniku mohou být 

kupříkladu vnitropodnikové účetnictví a další interní informace podniku. 

Finanční analýzu lze rozdělit na tři základní typy ukazatelů, které se užívají pro vyjádření 

výkonnosti podniku: 

 Absolutní ukazatele 

 Rozdílové ukazatele 

 Poměrové ukazatele 

Absolutní ukazatele lze rozdělit na dva základní typy podle toho, jaký princip se používá. 

Může jít buď o horizontální či vertikální analýzu. Horizontální analýza je založena na 

porovnávání absolutní hodnoty jednotlivých položek finančních výkazů v čase anebo o kolik 

procent se mění zastoupení jednotlivých položek časové řadě. Naopak vertikální analýza 

se zaměřuje na rozbor finančního výkazu, který je utvořen k určitému datu. Zkoumá, tedy 

procentní podíl jednotlivých složek finančních výkazu na celku (Růčková, 2015). 

Rozdílové ukazatele se využívají především k hodnocení a řízení likvidity podniku, 

nazývají se též finanční fondy nebo fondy finančních prostředků. Do této skupiny se řadí 

následující ukazatele: 

 Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Č𝑃𝐾 =  𝑜𝑏ěž𝑛ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 (𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎) − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 

 Čisté pohotové prostředky 

 Čistý peněžně-pohledávkový fond 
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Poměrové ukazatele jsou nejvíce využívané finanční ukazatele ve finanční analýze 

(Sedláček, 2011). Poměrové ukazatele vyjadřují vztah mezi dvěma absolutními ukazateli. 

Tyto ukazatele jsou velmi vhodné pro interpretaci složitých finančních výkazů a díky nim je 

možné na základě několika málo ukazatelů utvořit věrohodný obraz podniku. Poměrové 

ukazatele můžeme dále dělit na ukazatele rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti, tržní 

hodnoty nebo ukazatele produkční (výrobní). Dále jsou některé ukazatele blíže popsány. 

Ukazatele rentability vyjadřují celkovou ekonomickou výkonnost podniku, kdy se dávají 

do poměru zisky podnikem generované a zdroje, které byly k vytvoření zisku využity. 

 ROE (Return on Equity) – rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje výnos, jakého 

bylo dosaženo vlastním kapitálem. Tento ukazatel je sledován především investory, 

jelikož je informuje o tom, zda vložený kapitál generuje dostatečný výnos 

odpovídající riziku investice. Pokud chce investor vložit svoje prostředky do 

konkrétního podniku, měla by hodnota ROE tohoto podniku převyšovat stejně 

rizikovou variantu a zároveň by měla být vyšší i než bezriziková možnost 

(Holečková, 2008). 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

 ROA (Return on Assets) – rentabilita aktiv dává do poměru dosažený zisk a všechna 

aktiva podniku, nehledě na jejich zdroj financování. V literatuře lze nalézt více 

různých variant tohoto poměru, kdy se u vzorce liší pojetí zisku. Může zde figurovat 

zisk před úroky a zdaněním (EBIT), zisk po zdanění (EAT) nebo zisk po zdanění + 

úroky (Vochozka, 2011). 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 ROS (Return on Sales) – rentabilita tržeb se udává jako podíl mezi ziskem (může 

být vyjádřen různými způsoby – viz výše ukazatel rentability aktiv) a tržbami. Je to 

tedy rozdíl mezi výnosy a náklady vyjádření vzhledem k tržbám (Sedláček, 2011). 

Tento ukazatel bývá také v literatuře označován jako zisková marže (Holečková, 

2008) 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
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Ukazatele aktivity měří efektivnost hospodaření daného podniku se svými aktivy a také 

nejčastěji dobu vázanosti peněžních prostředků v různých druzích aktiv. 

 Obrat aktiv je nejobecnějším, ale zároveň také nejkomplexnějším ukazatelem 

aktivity podniku, jelikož vyjadřuje kolikrát hodnota podnikového výkonu (tržeb či 

výnosů) převyšuje hodnotu jejích celkových aktiv (Holečková, 2008). 

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 Obrat zásob je ukazatel, který udává počet obrátek zásob za sledované období. 

Nevýhodou tohoto ukazatele je ten fakt, že hodnota tržeb je uvedena v prodejních 

(tržních) cenách, zatímco hodnota zásob je uváděna v cenách nákladových 

(pořizovacích). Sedláček (2011) navrhuje tento nedostatek odstranit použitím 

nákladů na prodané zboží, nikoliv tržeb, ale uvádí, že tradičně se ujal formát vzorce 

uvedený pod tímto odstavcem. Čím je hodnota ukazatele obratu zásob vyšší, tím je 

situace pro podnik příznivější.  

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

 Variantou ukazatele obratu zásob je doba obratu zásob, jenž měří, jak dlouho jsou 

aktiva vázána v zásobách. Nejčastěji se tento časový úsek vyjadřuje ve dnech, jak 

tomu je i u vzorce uvedeného níže. Existují také varianty tohoto vzorce, kdy místo 

365 dní v roce je použito 360 dní (Kožená, 2007). 

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦/365
 

V případě ukazatelů likvidity je nejprve třeba zmínit tři základní pojmy, kterými jsou 

likvidita, likvidnost a solventnost.  

Likvidita vyjadřuje rychlost s jakou je možné dané aktivum či zdroj převést na peněžní 

prostředky, kterými může podnik krýt své závazky. Likvidita daného aktiva je tím vyšší, čím 

je kratší doba jeho přeměny na peníze (peněžní prostředky), ale zároveň i čím menší ztráta 

firmě vznikne při této přeměně (např. různé zprostředkovatelské poplatky apod.). Za 

nejlikvidnější aktiva se považují vklady, peníze v bankách a na pokladnách. Důležitost 

likvidity je spatřována především ve schopnosti firmy hradit plynule a bez zbytečných 

odkladů své běžné závazky (Sekerka, 1997). 
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Likvidnost je na rozdíl od likvidity pojem, který označuje míru obtížnosti transformace 

jednotlivých aktiv na prostředek směny (v dnešní době nejčastěji peněžní prostředky) 

(Kislingerová, 2007). 

Solventnost nebo také platební schopnost je schopnost dané firmy hradit svoje závazky ve 

stanovených lhůtách (Kislingerová, 2007). 

Mezi nejběžněji používané ukazatele likvidity podniku se ukazatel běžné likvidity, dále 

pohotové likvidity a na závěr okamžité likvidity. 

 Běžná likvidita (likvidita 3. stupně, current ratio) je ukazatel vyjadřující kolikrát je 

podnik schopen uhradit své krátkodobé závazky všemi oběžnými aktivy, mezi které 

se řadí tyto 3 položky: hotovost v pokladně a peníze na účtech (krátkodobý finanční 

majetek), krátkodobé pohledávky a celkové zásoby. Běžná likvidita by měla nabývat 

hodnot mezi 1,5 – 2,5 v závislosti na velikosti podniku a odvětví, ve kterém se 

pohybuje. Vysoké hodnoty tohoto ukazatele signalizují vysokou vázanost prostředků 

v oběžných aktivech a tudíž jejich neefektivní využití pro činnost podniku. Naopak 

nízké hodnoty běžné likvidity mohou znamenat rychlejší růst krátkodobých závazků 

než oběžných aktiv a tudíž vznik problémů s likviditou a v konečném důsledku i 

s hrazením závazků a solventností (Konečný, 2010). 

𝑏ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

 Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně, quick ratio) se liší oproti výše uvedené běžné 

likviditě v tom, že z oběžných aktiv vylučuje jejich nejméně likvidní složku, kterou 

jsou zásoby a tak lépe vystihuje aktuální likviditu podniku. Kalouda (2011) uvádí, že 

hodnoty pohotové likvidity alespoň 1 jsou všeobecně považovány za dobré. U 

podniků s konzervativnějším přístupem řízení se hodnoty pohybují mezi 1,1 – 1,5 

(Holečková, 2008).  

𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

 Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně, cash ratio) je nejužším možným ukazatelem 

likvidity, který dává do poměru pouze krátkodobý finanční majetek a krátkodobé 

závazky (Jindřichovská, 2013). Názory na to, jakých hodnot by okamžitá 

(hotovostní) likvidita měla nabývat, se velmi liší. Kislingerová (2007) uvádí jako 

spodní hranici 0,2. Kalouda (2011) se s Kislingerovou poměrně shoduje, jelikož jako 
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ideální rozmezí hodnoty okamžité likvidity stanovuje na 0,2 – 0,4. Dále kupříkladu 

Kožená (2007) stanovuje ideální hodnotu okamžité likvidity na 0,5. Na opačném 

spektru se poté pohybuje Holečková (2008), která za uspokojivou hodnotu 

hotovostní likvidity považuje až interval v rozmezí od 0,9 do 1,1. 

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Ukazatele zadluženosti obvykle měří poměr mezi určitou složkou závazků a kapitálem. 

Pojem zadluženost je velmi často chápan negativně, ale v případě financování aktivit 

podniku by tyto negativní konotace míti neměl, jelikož jde de facto o finanční zdroje, 

kterými podnik kryje své náklady a je schopen fungovat v dlouhodobém horizontu. Cizí 

zdroje jsou navíc levnější díky tzv. daňovému štítu. Je důležité hlídat jednotlivé ukazatele 

zadluženosti a udržet ji v rozumné míře (Sedláček, 2005). 

 Celková zadluženost (dluh na aktiva) se vypočítává jako poměr mezi cizím 

kapitálem (cizími zdroji) a celkovými aktivy. Určit optimální poměr mezi cizími 

a vlastními zdroji není jednoduché, a to z toho důvodu, že zájmy vlastníků podniku 

a věřitelů se velmi liší. Věřitelé preferují nižší procento celkové zadluženosti z toho 

důvodu, že nižší hodnoty signalizují zdraví podniku, naopak vlastníci upřednostňují 

spíše vyšší procentuální hodnoty zadluženosti, protože zvyšují výnosnost podniku. 

Kupříkladu Kožená (2007) doporučuje hodnotu mezi 40 – 60 %. 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 Míra zadluženosti vyjadřuje finanční strukturu podniku, tedy poměr mezi cizími 

a vlastními zdroji (vlastním kapitálem). Hodnota 1,0 vypovídá o rovnoměrném 

rozložení zdrojů mezi cizí a vlastní. Hodnoty menší než 1,0 signalizují vyšší bonitu 

pro věřitele podniku, jelikož více aktiv je financováno z vlastních zdrojů. Naopak 

hodnoty vyšší než 1,0 znamenají vyšší rizikovost pro věřitele (Konečný, 2010). 

𝑚í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

 Úrokové krytí udává, o kolik převyšuje zisk (EBIT) vyplácené nákladové úroky. 

Ukazatel lze také chápat jako záporný koeficient zisku, při kterém podnik již nestíhá 
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splácet své náklady na cizí zdroje, které představují právě ony nákladové úroky, jež 

nalezneme ve jmenovateli vzorce. 

ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

1.4.2 Balanced scorecard (BSC) 

S touto metodou přišli poprvé v roce 1992 Robert Kaplan a David Norton. Kladli důraz na 

to, aby manažeři na všech úrovních dokázali vyhodnocovat výkonnost podniku dle 

stanovených kritérií. Velmi častým kamenem úrazu je totiž realizace strategického řízení 

(respektive strategie určené podnikem) a operativním řízením a implementací strategií do 

všech podnikových oblastí. Základním problémem je, že operativní plány se vyhodnocují 

pouze na základě finančních ukazatelů, které nedostatečně charakterizují podnik jako celek. 

Z tohoto důvodu model Balanced scorecard je postaven jak na finančních, tak i nefinančních 

ukazatelích (Kaplan, 2005). 

Jelikož finanční ukazatele ve valné většině vycházejí především z minulosti, je pomocí nich 

velmi obtížné odhadnout budoucí vývoj. Slovo „balanced“ má vyjadřovat především 

rovnováhu mezi finančními a nefinančními ukazateli výkonnosti, mezi vnějšími a vnitřními 

faktory výkonnosti a mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli (Váchal a Vochozka, 2013). 

Původní záměr vytvořit pouze systém určitého měření výkonnosti firmy však postupně 

přerostl ve vznik celého manažerského systému, který je zajišťován pomocí následujících 

čtyř stupňů (viz Obr. 1): ujasnění a převedení vize a strategie, komunikace a propojení vize 

a strategie, zakotvení strategie v plánování a učení se a přizpůsobení (zpětná vazba). 
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Obr. 1: Balanced scorecard – strategický systém řízení 

Zdroj: VÁCHAL, Jan a Marek VOCHOZKA, Podnikové řízení, s. 441 

Proces BSC by měl dle Kaplana (2005) probíhat následujícím způsobem. Začínat by měl 

týmovou prací vrcholného managementu, převedením strategie podniku do konkrétních 

strategických cílů a sjednocením terminologie a představ všech zúčastněných, tak aby 

v pozdějších fázích nedocházelo k nedorozumění či vzájemnému nepochopení. Po 

definování strategických cílů by mělo následovat stanovení cílů a měřítek pro své vlastní 

interní procesy. Toto zpravidla představuje investice do rekvalifikace zaměstnanců, 

informačních technologií, systémů a vyspělých organizačních postupů. Během procesu 

tvorby BSC, zvláště při definici strategických cílů také dochází k identifikaci několika 

kritických hybných sil, které tyto cíle podporují. V dalším kroku by pak strategické cíle 

vytvořené vrcholným managementem měly být správně komunikovány v celém podniku a 

vhodným způsobem (dle typu, velikosti a charakteru podniku). Pakliže zaměstnanci správně 

pochopí a ztotožní se se strategickými cíli podniku jako celku, je pro ně mnohem snazší také 

nastavit místní cíle v jejich oblasti činnosti a ty posléze lépe plnit. BSC je velmi vhodné 

využít pro zavedení změn v podniku a proto by cíle a měřítka na tři až pět let dopředu. 

Závěrečná fáze BSC je charakterizována jako fáze zdokonalení strategické zpětné vazby a 

procesu učení se. V tomto bodě by se nejvíce mělo uplatnit ono propojení finančních a 

nefinančních ukazatelů, tedy že by manažeři měli přejít od pouhého konstatovaní minulých 

(finančních) výsledků k učení se o budoucnosti. V tomto bodě by nemělo dojít k ukončení 

BSC, ale opětovnému stanovení vize a strategie upravené na základě zjištěných informací, 

analýzy výsledků a dalších podnětů v rámci celého podniku. 

Podstatou metody BSC je tedy doplnění tradičních finančních ukazatelů o nová měřítka 

hybných sil budoucí výkonnosti podniku. Cíle a měřítka BSC jsou stanovena na základě 
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firemní vize a strategie a sledují výkonnost firmy ze čtyř následujících perspektiv: finanční, 

zákaznické, interních procesů, učení se a růstu. Tyto perspektivy dohromady tvoří rámec 

BSC (viz Obr. 2). 

 

Obr. 2: BSC poskytuje rámec pro převedení strategie do operačních úkonů 

Zdroj: KAPLAN, Robert, Balanced scorecard: strategický systém měření výkonnosti podniku, s. 20 

Ve finanční perspektivě jde především o sledování spokojenosti vlastníků a uspokojování 

jejich zájmů. V tomto případě je tedy vhodné měřit naplňování základního kritéria pro 

hodnocení jakéhokoliv podnikání, kterým je čistá současná hodnota. Ideálním nástrojem pro 

vytvoření finanční kauzální mapy je model INFA (Benchmarkingový diagnostický systém 

finančních indikátorů), který slouží podnikům k ověření jejich finančního zdraví a porovnání 

jejich výsledků nejlepšími firmami v odvětví, nebo průměrem za odvětví. Slouží k 

identifikaci hlavních předností firmy a nejpalčivějších problémů, které pomůže odhalit a tím 

představuje prvním krok k jejich řešení. Tento model je dostupný na stránkách Ministerstva 

průmyslu a obchodu. 

Zákaznická perspektiva pojednává především o spokojenosti zákazníků, její sledování a 

vyhodnocování podnikem, kde hlavním cílem je stát se pro zákazníka nejlepším 

dodavatelem, kterého bude zákazník vždy preferovat. Dále do této perspektivy také spadá 

úroveň marketingu (práce s trhem), úroveň loajality zákazníků a také velikost a růst trhu 

firmy (Neumaierová a Neumaier, 2002). Obecně použitelná základní měřítka stavu situace 

zákaznické perspektivy a vazby mezi nimi znázorňuje Obr. 3. 
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Obr. 3: Řetězec příčinných souvislostí základních měřítek zákaznické perspektivy 

Zdroj: NEUMAIEROVÁ, Inka a Ivan NEUMAIER, Výkonnost a tržní hodnota firmy, s. 158 

Firmu v oblasti zákaznické perspektivy zajímají především tyto 2 následující věci 

(Neumaierová a Neumaier, 2002): 

 Výše tržeb (které přímo rozhodují o podílu na trhu) 

 Stálost tržeb (menší volatilita tržeb znamená nižší riziko) 

Perspektiva procesů řeší, jakým způsobem vyrábět či nabízet služby, aby byli na jedné 

straně spokojeni jak zákazníci, tak také na druhé straně vlastníci podniku. Ve firmě probíhají 

2 základní druhy procesů – hmotné a nehmotné. Hmotné procesy se dále dělí na 

transformační (přeměna vstupů na výstupy) a transportní (přemisťovací). Nehmotné procesy 

lze dělit na informační a peněžní. Všechny tyto procesy probíhají ve firmě zároveň, a proto 

je třeba jejich optimalizace, aby produkty/služby firmy měli požadované vlastnosti 

zákazníky a zároveň proběhly co nejhospodárněji (nejlepší poměr výstup/vstup) 

(Neumaierová a Neumaier, 2002). 

Perspektiva učení se a růstu řeší oblast spokojenosti zaměstnanců firmy, kteří vykonávají 

firemní procesy. V této souvislosti je třeba zvyšovat loajalitu zaměstnanců a podporovat 

jejich schopnosti exekuce zadaných úkolů či tvůrčí povahu. 

Schopnost zlepšování výkonnosti firmy je dána (Neumaierová a Neumaier, 2002): 

 Schopnostmi zaměstnanců. Zaměstnanci musí vykonávat svoji práce dobře, což na 

určitých pozicích klade konkrétní nároky na kvalifikaci, jejich dovednosti a úroveň 

znalostí. 

 Úrovní organizační struktury. Zaměstnanci musí mít určité pravomoci, aby mohli 

rozhodovat. Organizační struktura musí být vhodně zvolena dle velikosti a typu 

podniku, tak aby byly správně delegovány pravomoci a odpovídající odpovědnost za 
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ně. Nutno zmínit také kvalitu komunikačního systému, bez něhož by koordinace 

jednotlivých aktivit a procesů ve společnosti byla nemyslitelná. 

 Úrovní technologické struktury. Tento faktor ovlivňuje především vybavení firmy 

technologiemi odpovídající úrovně, dále také kvalitní informační systém, databáze, 

software, vlastnictví patentů, autorských práv apod. 

 Úrovní systému odměňování. Systém odměňování velmi ovlivňuje motivaci a chuť 

zaměstnanců podávat špičkový výkon. 

Perspektiva učení se a růstu zajišťuje podmínky pro rozvoj organizace, neboť jsou 

stanovovány budoucí dispozice firmy a jde tedy o strategické investice do budoucnosti. 

Metoda BSC se v posledních desetiletí používá stále více pro řízení výkonnosti zejména 

velkých podniků, ale lze ji využít díky své názornosti i v menších podnicích (Kislingerová, 

2005). 

1.4.3 Benchmarking 

Benchmarking je jednou z metod analyzování konkurence. Jeho podstatou je srovnávání 

podniku s jakýmkoliv jiným podnikem, který je v dané zkoumané oblasti, procesu či plnění 

úkolu nejlepší, a snaha přiblížit se či dosáhnout stejné úrovně tohoto vzorového podniku. Ne 

vždy a nutně se musí jednat o podnik operující na stejném trhu, jelikož řada podnikových 

aktivit a procesů je i v průřezu mezi jednotlivými odvětvími stejná či podobná. 

Do jisté míry lze benchmarking popsat také jako učení se od svých konkurentů, což lze 

shrnout anglickým pojmem „best practises“ – do češtiny možno přeložit jako nejlepší praxe. 

Jde tedy do jisté míry o napodobování, v extrémních případech až o kopírování, již 

zaběhnutých praktik, které se osvědčily v jiné firmě a které jsou v praxi ozkoušeny. Tím 

odpadají vysoké náklady na vytvoření, odhadnutí a implementaci dané změny v podniku. 

Jak uvádí Nenadál (2004) u zrodu systematického využívání benchmarkingu stála společnost 

Xerox a její vrcholný manažer D. Kearns. 

Blažková (2007) zmiňuje, že se v žádném případě nejedná o jednorázový projekt 

či porovnání s konkurencí, nýbrž kontinuální monitoring, zlepšování a změnu podniku. 

S tímto tvrzením souhlasí také Nenadál (2004), který tvrdí, že benchmarking musí být 

považován za trvalou součást strategického managementu v jakékoliv organizaci (ať už se 

jedná o výrobní firmy či společnosti poskytující služby).  
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Nenadál (2004) uvádí, že metodika benchmarkingu není jednoznačně definovaná nějakými 

pravidly či postupy, počet etap a kroků se může velmi lišit v závislosti na daném podniku, 

avšak na Obr. 4 je znázorněn základní algoritmus postupu. 

 

Obr. 4: Základní etapy benchmarkingu 

Zdroj: NENADÁL, Jaroslav, Měření v systémech managementu jakosti, s. 136 
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Benchmarking lze dělit dle řady kategorií. Pro potřeby této diplomové práce však postačí 

dva typy. Prvním a pravděpodobně nejjednodušším členěním benchmarkingu je podle toho, 

kde je uskutečňován a dělí se na: 

 Interní benchmarking, který je realizován v rámci jedné organizace mezi různými 

odděleními, které však zabezpečují stejné či podobné funkce a procesy. Z výše 

uvedeného vyplývá, že v malých a středně velkých podnicích je téměř nemožné tento 

typ benchmarkingu provést, a to z toho důvodu, že v těchto podnicích nelze najít dvě 

rozdílná oddělení, která by plnila podobné či zcela shodné úkoly, a proto se využívá 

výhradně v rámci velkých podniků. Výhodou je však snadnost získání takových 

informací. 

 Externí benchmarking je častějším příkladem, kdy pro srovnávání a měření je 

použita jiná organizace. 

Dalším a velmi častým dělením benchmarkingu je na základě předmětu zkoumané oblasti: 

 Konkurenční benchmarking. Předmětem zájmu je určitý produkt (resp. výkonnost 

přímých konkurentů na trhu). Tento typ benchmarkingu je uplatňován mezi různými 

výrobci stejného či podobného produktu nebo mezi poskytovateli stejných služeb. 

Jedná se o nejnáročnější typ benchmarkingu, který je nejčastěji využíván obchodními 

asociacemi nebo nezávislými firmami. Příklad výsledků konkurenčního 

benchmarkingu je vidět na Obr. 5. 
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Obr. 5: Příklad výsledků konkurenčního benchmarkingu 

Zdroj: NENADÁL, Jaroslav, Měření v systémech managementu jakosti, s. 133 

 Funkcionální benchmarking. Je srovnáváno několik nebo i jediná funkce určitých 

organizací, které nemusí být ze stejného odvětví. Cílem je zlepšení těchto podobných 

funkcí či procesů. Tento druh inovace může vést i k významnému zlepšení 

ve sledované oblasti. 

 Procesní (generický) benchmaring. Centrem pozornosti je komparace a měření 

konkrétního procesu v organizaci, která provozuje podobnou činnost, ale nemusí se 

jednat o přímého konkurenta na trhu. Tento druh benchmarkingu je v současné době 

pokládán za stěžejní a to z toho důvodu, že většina podniků je orientována právě 

procesně. 

Mezi úskalí metody benchmarkingu řadí Blažková (2007) následující body: 

 Napodobování postupů nemusí vždy přinést úspěch. 

 Každá firma pracuje v jiném prostředí, a proto je vypovídací hodnota zjištěných 

informací o konkurenci omezená. 

 Ne vždy se podaří najít inspirativního partnera pro srovnání s naší firmou. 
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1.5 Konkurenční strategie 

V závěru této první kapitoly jsou představeny základní konkurenční strategie dle Portera, 

jaké může firma aplikovat, aby zlepšila či udržela svoji pozici na trhu. Mezi ně patří strategie 

nízkých nákladů, strategie diferenciace a fokální strategie (Porter, 1994). Někdy jsou tyto 

konkurenční strategie nazývány jako generické strategie.  

Dvořáček a Slunčík (2012) uvádí, že pokud chce podnik v dlouhodobém horizontu na trhu 

přežít, musí neustále hledat a upevňovat svoji konkurenční výhodu uvnitř vlastního odvětví. 

Toho lze dosáhnout především 2 způsoby – nižšími náklady nebo diferenciací (odlišením). 

Jejich přehled a rozmístění v závislosti na míře diferenciace produktů a rozsahu 

podnikových aktivit je vidět na Obr. 6. 

 

Obr. 6: Konkurenční strategie podle Portera 

Zdroj: BLAŽKOVÁ, Martina, Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy, 

s. 136 

1.5.1 Strategie nízkých nákladů (cost leadership) 

Při volbě této strategie se podnik snaží určitým způsobem snížit náklady na nabízené zboží 

či služby, tak aby je mohl prodávat za nižší cenu a přilákat tak více zákazníků. Mezi způsoby 

jak snížit náklady se řadí např. tyto (Dvořáček a Slunčík, 2012): 

 Vertikální integrace (rozšíření podnikových aktivit do jiných stupňů 

výroby/produkce). 

 Méně nákladné suroviny (za předpokladu přístupu k nim). 

 Outsourcing, optimální dodávky a distribuční kanály. 

 Podstatné kapitálové investice. 

 Stabilní design produktu a výrobního procesu. 

 Intenzivní dohled nad pracovní silou. 
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 Přísná kontrola nákladů. 

 Velmi časté a detailní kontrolní výkazy. 

 Dobře definovaná a strukturovaná organizace a jednotlivé odpovědnosti. 

 Pobídky založené na splnění přímých kvantitativních úkolů. 

Nevýhodou této strategie je, že ji mohou ostatní podniky poměrně snadno napodobit. Dále 

také to, že hlavní pozornost je upřena na náklady, a nikoliv na produkt jako takový či změny 

na trhu. Takto zaměřená strategie může vést k zanedbání inovačního procesu produktu. 

Dvořáček a Slunčík (2012) se také dále zmiňují o tzv. Kaldorově paradoxu. Dle teorie by 

při zvyšování jednotkových nákladů mělo dojít ke snížení mezinárodní 

konkurenceschopnosti. Praxe však ukazuje, že nejrychleji rostoucí ekonomiky mají sice 

rychlejší růst jednotkových pracovních nákladů než ostatní země, ale tento růst nákladů je 

na druhé straně vyvážen výrobkovými inovacemi, investicemi do nových technologií, 

zvyšováním kvalifikace, zaváděním procesního řízení apod. 

Kotler (2001) k tomuto typu strategie uvádí, že firma nemusí být velmi zdatná v marketingu, 

ale musí být velmi dobrá v ovládání inženýrských prací, zásobování a fyzické distribuci. 

1.5.2 Strategie diferenciace 

Při zvolení této strategie firma významně cíli na odlišení výrobku či služby od konkurence 

a snaží se nabízet lepší či dokonalejší výrobek nebo službu, přičemž náklady nejsou 

prvotním zájmem. Tato strategie je použitelná pouze na takovém trhu, kde jsou zákazníci 

schopni jednotlivé výrobky lehce odlišit a kde není jednoduché výrobky či služby napodobit 

(Blažková, 2007). 

Firma se může snažit o získání vedoucího postavení například v oblasti služeb, kvality, stylu 

či technologie. Jak je z předešlé věty patrno, v dnešní době je velmi složité, ba zcela 

nemožné mít vedoucí postavení ve všech směrech, proto je pro firmy důležité soustředit se 

právě na ty oblasti, které jim přinesou největší konkurenční výhody (Kotler, 2001). 

Strategie diferenciace může také vytvářet ochranu proti konkurenci a to v tom smyslu, 

že zákazníci jsou věrni osvědčené značce a tím i méně citliví na změnu (nejčastěji zvýšení) 

ceny. Na druhou stranu ovšem strategie diferenciace může bránit v získání velkého podílu 

na trhu, jelikož odlišení se je často spojeno s exkluzivitou, jež je neslučitelná s velkým 

tržním podílem (Porter, 1994). 
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Dvořáček a Slunčík (2012) definují strategii diferenciace jako strategii odlišnosti a přisuzují 

ji následující atributy: 

 Unikátnost výrobku, pro který téměř neexistují substituty; jedinečnost produktu není 

spojena pouze s konstrukcí produktu, ale také se silným marketingem. 

 Efektivní výzkum a vývoj. 

 Kreativní rozvoj produktu. 

 Pozitivní vnímání kvality a používané technologie. 

 Tradičně dosahované dobré výsledky. 

 Efektivní koordinace s odběrateli, dovednosti přejaté z jiných odvětví. 

 Využívání vysoce kvalifikovaných pracovníků (vědců, vývojářů). 

 Subjektivní měřítka a pobídky. 

1.5.3 Fokální strategie 

Fokální, někdy také ohnisková, strategie se od předchozích dvou typů liší především tím, 

že nemá tak široký záběr na trhu a snaží se cílit spíše na úzkou konkurenční pozici (určitý 

tržní segment). Tuto strategii lze dále rozdělit na zaměření se na náklady (cost focus) 

a na soustředěnou diferenciaci. Na první pohled může toto působit poměrně složitě, jelikož 

se jedná o velmi podobné termíny jako u dvou předchozích druhů strategií. Avšak strategie 

diferenciace (popisovaná v předešlé podkapitole) je zaměřena na konkurenci a snaží se jí 

omezit vytvořením odlišného výrobku. U soustředěné diferenciace jde o segmentaci trhu 

a zaměření se na spotřebitele (poptávku), nikoliv na konkurenční firmy a jejich produkty. 

Diferenciace je vždy vytvářena uměle, zato k segmentaci dochází přirozeně na samotných 

trzích. Diferenciace nevyžaduje segmentaci, ale naopak segmentace podněcuje diferenciaci 

(Dvořáček a Slunčík, 2012). 

 Zaměření se na náklady (cost focus). Jde o vstup na geograficky úzce vymezený 

trh nebo o zaměření se na velmi specifickou a úzkou řadu produktů. Centrem zájmu 

je úzký trh (někdy označovaný jako niché segment), je využívána loajalita zákazníků. 

Nevýhodou této strategie se může stát závislost na dodavatelích, jelikož pro úzký 

specializovaný trh je zapotřebí i specializovaný dodavatel a tak se může lehce stát, 

že se firma dostane do tzv. vendor lock-in (uzamčení zákazníka). 

 Soustředěná diferenciace (focused differentiation) je založena na jedinečném 

produktu v kombinaci s velmi úzkou konkurenční pozicí. 
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Na závěr této kapitoly o konkurenčních strategiích dle Portera je uveden přehled volby 

konkurenční strategie v reakci na vybrané konkurenční síly (viz Obr. 7). 

 

Obr. 7: Volba konkurenční strategie jako reakce na vybrané konkurenční síly 

Zdroj: DVOŘÁČEK, Jiří a Peter SLUNČÍK, Podnik a jeho okolí: jak přežít v konkurenčním 

prostředí, s. 52 
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2 Charakteristika podnikového prostředí 

Důležitost vnímání jak vnitřního tak i vnějšího prostředí dokládá tvrzení 

Dvořáčka a Slunčíka (2012, s. VII): „Přežití a úspěch podniku závisí na jeho schopnosti 

stanovovat podnikové cíle nejenom na základě používaných vnitřních faktorům ale 

i na schopnosti podniku poznávat své okolí a na změny vnějšího okolí se adaptovat. Jedná 

se o aktivní a tvůrčí využívání příležitostí“. 

V této kapitole bude nejdříve odděleně charakterizováno vnitřní a vnější podnikové 

prostředí. Následně budou popsány nejznámější a nejvíce využívané modely, které jsou 

vhodné pro analyzování vnitřního a vnějšího podnikového prostředí, mezi které se řadí 

SWOT analýza, PEST analýza a Porterův model pěti sil. 

Pro lepší názornost a pochopení následujících 2 podkapitol je zde nejdříve uvedeno schéma 

faktorů podnikového okolí (viz Obr. 8). 

 

Obr. 8: Schéma podnikového okolí 

Zdroj: DVOŘÁČEK, Jiří a Peter SLUNČÍK, Podnik a jeho okolí: jak přežít v konkurenčním 

prostředí, s. 3 

Každý podnik je otevřený systém, který interaguje se svým okolím, ve kterém operuje. 

Výsledky, úspěch či neúspěch podniku do značné míry závisí právě na okolních faktorech, 

které vystupují ve formě příležitostí či hrozeb. Znalost podnikového prostředí je důležitá 

pro: 

 Schopnost přizpůsobit se okolním podmínkám. 

 Pochopení vztahů s okolím. 

 Využití příležitostí podniku okolí ovlivňovat. 
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2.1 Vnitřní podnikové prostředí 

Vnitřní prostředí je souborem sil, které působí uvnitř podniku, a jež mají konkrétní dopady 

na činnost a řízení podniku. Analýza vnitřního okolí podniku by měla být zaměřena na silné 

a slabé stránky podniku vzhledem ke konkurentům. Dvořáček a Slunčík (2012) uvádějí, že 

analyzovat vnitřní prostředí lze kupříkladu pomocí Goldrattovy teorie omezení. Tato teorie 

tvrdí, že každý podnik je založen za konkrétním účelem, jenž je stanoven vlastníkem 

podniku. Všechna rozhodnutí by tak měla být v souladu s tímto cílem (účelem). Zároveň ale 

existují zdroje, které omezují výstup podniku. Následující kroky stručně popisují postup 

v této teorii omezení: 

1. Nalezení omezení podniku. 

2. Rozhodnutí, jak nejlépe využít/vypořádat se s tímto omezením. 

3. Sladění výkonu podniku s tímto omezením. 

4. Odstranění omezení či jeho zmírnění 

5. Pokud se omezení nepodařilo odstranit, celý cyklus se opakuje. Pakliže se omezení 

podařilo odstranit, velmi pravděpodobně se objeví další omezení v jiné oblasti 

podniku. 

Tato teorie omezení nutí podnik neustále tato omezení hledat, řešit je, odstraňovat, čímž 

podnik dostává na trajektorii neustálého zlepšování se. 

2.2 Vnější podnikové prostředí 

Jak je patrno ze schématu na Obr. 8, vnější okolí podniku se dělí na mikrookolí 

a makrookolí. Rozdíl je v tom, že v podnikovém mikrookolí působí síly, které může podnik 

do jisté míry ovlivňovat. Zato podnikové makrookolí zahrnuje takové faktory, které sice 

na podnik působí, ale ten má jen velmi omezenou, ba téměř nulovou, možnost tyto faktory 

nějakým způsobem ovlivňovat. Jediným z mála způsobů, který by mohl přijít v úvahu je 

tzv. lobbování (Dvořáček a Slunčík, 2012). 
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Krom mikrookolí a makrookolí je možné vnější podnikové okolí rozdělit do čtyř vrstev. 

Těmito vrstvami jsou: odvětví, lokální, národní a globální okolí. Vztah mezi jednotlivými 

vrstvami je znázorněn na Obr. 9. 

 

Obr. 9: Schéma vrstev podnikového okolí 

Zdroj: DVOŘÁČEK, Jiří a Peter SLUNČÍK, Podnik a jeho okolí: jak přežít v konkurenčním 

prostředí, s. 7 

2.3 SWOT analýza 

SWOT analýza je jednou ze základních a v současné době velmi rozšířených metod 

hodnocení jak vnitřního, tak také vnějšího prostředí podniku. 

Jedná se o poměrně jednoduchý přístup k hodnocení vnitřního a vnějšího okolí podniku. 

SWOT je anglickou zkratkou pro čtyři kategorie faktorů – silné stránky (Strengths), slabé 

stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). 

Při SWOT analýze se posuzují interní faktory, kam se řadí silné a slabé stránky a dále faktory 

externí, pod které spadají příležitosti a hrozby. Jak z názvu jednotlivých kategorií vyplývá, 

silné stránky a příležitosti jsou pozitivní faktory, kdežto slabé stránky a hrozby jsou faktory 
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negativní. Všechny faktory se uspořádají do tzv. SWOT matice, která je znázorněna na Obr. 

10. 

 

Obr. 10: Schéma matice SWOT 

Zdroj: DVOŘÁČEK, Jiří a Peter SLUNČÍK, Podnik a jeho okolí: jak přežít v konkurenčním 

prostředí, s. 15 

Za silné stránky jsou považovány ty interní faktory, díky kterým má firma silnou pozici 

na trhu. Jsou to oblasti, ve kterých je firma dobrá a vyniká. Na základě silných stránek lze 

také určit konkurenční výhodu. Slabé stránky jsou pak přesným opakem stránek silných. 

Firma je v určité oblasti slabá – úroveň určitých faktorů je nízká. Příležitosti představují 

budoucí možnosti pro rozvoj a zdokonalení firmy, lepší využití disponibilních zdrojů 

a účinnější splnění cílů. V současné chvíli firma tyto možnosti nevyužívá, tudíž až po využití 

těchto příležitostí může firma počítat se zlepšením. Hrozby jsou především situace či změna 

v podnikovém okolí, které by mohly znamenat určité ohrožení či bariéru pro záměry 

podniku. Podnik by měl velmi rychle reagovat a pracovat na odstranění těchto hrozeb. 

Pakliže je nemožné se těmto hrozbám zcela vyvarovat, měl by být kladen důraz alespoň 

na jejich minimalizaci. 

Dvořáček a Slunčík (2012) uvádějí, že pro tvorbu SWOT analýzy je vhodné užít metodu 

brainstormingu (skupinové myšlení), které oproti myšlení jednotlivce přináší daleko více 

nápadů. 
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Cílem matice SWOT není pouze popis současného stavu, ale generování strategických 

alternativ na základě této matice. Existují 4 následující typy těchto strategií (Váchal a 

Vochozka, 2013). Jejich grafický přehled je znázorněn také na Obr. 11: 

 SO strategie jsou strategie využívající silných stránek ke zhodnocení příležitostí 

z vnějšího okolí. Tato situace je však v reálném životě velmi zřídka kdy k vidění 

a proto je tato strategie spíše cílem, ke kterému by se chtěla firma postupně 

propracovat. 

 WO strategie jsou zaměřeny na odstranění slabých stránek za pomoci příležitostí, 

které firma vidí ve svém okolí. 

 ST strategie je možné využít, pakliže je podnik dostatečně silný na přímou 

konfrontaci s danou hrozbou. Jako příklad může posloužit vymáhání pokut 

u konkurentů za kopírování výrobků firmy, pakliže je má podnik nějakým způsobem 

chráněny (např. patentem). 

 WT strategie jsou obrannými strategiemi zaměřenými na odstranění slabé stránky 

a tím vyhnutí hrozbě zvenčí. Podnik v této fázi již velmi často bojuje o přežití 

a strategií bývá kupříkladu fúze s jinou firmou či omezení výdajů. 

 

Obr. 11: Přehled strategií vytvořených na podkladu SWOT matice 

Zdroj: VÁCHAL, Jan a Marek VOCHOZKA, Podnikové řízení, s. 434 

Blažková (2007) upozorňuje na problém, který při tvorbě SWOT matice v praxi nastává 

nejčastěji. Tím je špatné zařazení faktorů do jednotlivých kategorií, kdy kupříkladu 
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příležitost je uvedena pod silnými stránkami a naopak. Je třeba si uvědomit, že silné a slabé 

stránky jsou interní faktory, které může firma přímo ovlivnit, kdežto příležitosti a hrozby 

jsou externí faktory, které může firma určitým způsobem využít (v případě příležitostí), nebo 

jimž musí čelit (v případě hrozeb), ale tyto externí faktory budou firmu ovlivňovat i nadále. 

Tím jak se firma zachová, nezmění jejich existenci. 

Také Dess (2014) zmiňuje některé limity SWOT analýzy. Uvádí, že SWOT analýza je pouze 

počátečním bodem pro diskuzi, která poskytne hrubou představu o firmě, ale že je třeba 

provést daleko hlubší analýzy. Dále analýze vytýká, že je veskrze popisná a selhává 

při stanovení jasných kroků, které povedou k přijmutí určité strategické změny. Dess (2014) 

podrobuje dále SWOT analýzu kritice. 

 Tvrdí, že silné stránky uvedené ve SWOT analýze nemusí automaticky znamenat 

konkurenční výhodu na trhu. 

 Zaměření SWOT analýzy na vnější okolí je příliš úzké (soustřeďuje se na současné 

zákazníky, technologie a pomíjí důležité změny na okraji prostředí). 

 Analýza podává pouze statické hodnocení (vytvořené v jeden konkrétní moment 

a zcela tak pomíjí velmi důležitý aspekt vývoje). 

 SWOT analýza klade přílišný důraz na jednu dimenzi strategie (např. kontrola 

nákladů). 

2.4 PEST analýza 

PEST analýza je poměrně efektivním, ale zároveň jednoduchým nástrojem pro hodnocení 

vlivu okolních faktorů na podnik. PEST analýza je využívána především pro evaluaci 

makrookolí podniku, tedy toho prostředí, které není v silách firmy ovlivnit. Tato analýza je 

důležitá pro identifikaci trendů a změn, které se odehrávají v okolí společnosti a mohou jej 

ovlivnit a dále je také tato analýza důležitá pro stanovení reakce firmy na zmíněné trendy 

či změny. 

Název PEST analýzy je složen z počátečních písmen oblastí, které tato analýza podrobuje 

zkoumání: 

 P: politicko-legislativní faktory 

 E: ekonomické faktory 

 S: sociálně-demografické (kulturní) faktory 

 T: technicko-technologické faktory 
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2.4.1 Politicko-legislativní faktory 

Politicko-legislativní (právní) faktory vymezují pravidla hry pro činnost firem. Jedná se jak 

o instituce, tak také například o zákony dané země. Mezi politické faktory se řadí především 

typ vlády a její stabilita, míra regulace/deregulace ekonomiky a její trendy, svoboda tisku, 

úroveň byrokracie či korupce, pravděpodobné změny v politickém prostředí. Dále lze do této 

oblasti zařadit např. regulaci zahraničního obchodu, sociální politiku, legislativu ochrany 

životního prostředí, antimonopolní opatření, míru ochrany spotřebitele, investiční pobídky 

a mnoho dalších (Blažková, 2007). 

2.4.2 Ekonomické faktory 

Do oblasti ekonomických faktorů lze zařadit především tyto následující. Trendy vývoje 

hrubého domácího produktu, celkový stav ekonomiky vzhledem k hospodářskému cyklu, 

míra inflace, úrokové sazby, míru nezaměstnanosti, dostupnost a ceny energií, disponibilní 

zdroje ekonomiky, kupní sila obyvatelstva, devizové kurzy apod. (Dess, 2014). 

2.4.3 Sociálně-demografické (kulturní) faktory 

Tato kategorie bývá někdy označována pouze jako sociální faktory, ale většinou zahrnuje 

i demografické a kulturní faktory, jelikož tyto oblasti spolu velmi úzce souvisejí a jsou spolu 

neochvějně spjaty. Na tomto místě je vhodné zmínit a vysvětlit několik pojmů, které 

souvisejí s demografií a zkoumáním obyvatelstva. 

V oblasti demografie je nejčastěji zjišťovaným prvkem věk obyvatelstva, na základě kterého 

se určuje celá řada statistik (např.: modus věku, index stáří, index hospodářského zatížení, 

index závislosti mladých, index závislosti starých). Z celospolečenského hlediska je 

nejzajímavějším předmětem zkoumání tzv. věková struktura obyvatelstva, kterou lze 

graficky znázornit pomocí věkové pyramidy. Existují 3 základní typy struktury obyvatelstva 

(viz Obr. 12): 

 Progresivní typ: dětská složka obyvatel (0 – 14 let) převažuje nad složkou 

ekonomicky aktivních obyvatel a ta převažuje nad složkou lidí v důchodovém věku. 

 Stacionární typ: dětská složka a složka ekonomicky aktivních obyvatel je 

v rovnováze, přičemž složka lidí v důchodovém věku pomalu roste. 

 Regresivní typ: tento typ obyvatelstva je přesným opakem progresivního typu, tedy 

nejméně je zastoupená dětská složka obyvatelstva a naopak nejvíce složka lidí 

v důchodovém věku. 



45 

 

 

Obr. 12: Typy věkových pyramid 

Zdroj: DVOŘÁČEK, Jiří a Peter SLUNČÍK, Podnik a jeho okolí: jak přežít v konkurenčním 

prostředí, s. 13 

S demografií obyvatelstva souvisí také další oblast a tou je příprava kvalifikované pracovní 

síly. Kvalifikace je schopnost vykonávat určitou práci či plnit určité úkoly. Podstatu 

kvalifikace tvoří fyzická způsobilost, duševní způsobilost, teoretické vědomosti všeobecné 

a odborné a praktické zkušenosti (např. zručnost, šikovnost, pohotovost). Vzdělávání je 

proces, ve kterém převažuje informativní aspekt a výchova je činnost zaměřující se 

na formování člověka v rámci cílevědomé, společensky determinované oblasti. Z výše 

uvedeného je patrné, že tzv. výchovně-vzdělávací proces je nezbytnou součástí kvalifikace. 

Vzdělání a vzdělávání je jedním z hlavních činitelů podmiňující rozvoj každé společnosti 

jako takové. Investice do pracovní síly jsou označovány jako lidský kapitál a nejdůležitějším 

druhem lidského kapitálu je právě vzdělání (Dvořáček a Slunčík, 2012). 

2.4.4 Technicko-technologické faktory 

Mezi technicko-technologické faktory se řadí především vládní podpora vědy, výzkumu 

a techniky, celkový stav technologie, trendy v inovacích produktů, trendy ve vývoji 

technologií, zvyklosti patentoprávní ochrany v daném segmentu podnikání, rychlost 

zastarávání či nové objevy (Váchal a Vochozka, 2013). 
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Přehled jednotlivých faktorů rozdělených do oblastí PEST analýzy je možno souhrnně 

shlédnout na Obr. 13. 

 

Obr. 13: Přehled faktorů v oblastech PEST analýzy 

Zdroj: DVOŘÁČEK, Jiří a Peter SLUNČÍK, Podnik a jeho okolí: jak přežít v konkurenčním 

prostředí, s. 10 

Kromě analýzy PEST existují i také mnohé obměny této metody. Kupříkladu PESTEL 

analýza, kdy k výše uvedeným oblastem faktorů se přidává také (E) environmentální faktory 

a faktory legislativní (L), které jsou vyčleněny do vlastní sekce. Další variantou je 

např. PESTLIED analýza, kde oproti analýze PESTEL jsou demografické faktory (D) 

vyčleněny separátně a přidány (I) internacionální (globální) faktory. Za zmínku stojí také 

LONGPEST, kde je slovem LONG zdůrazněna úroveň, na které se analýza pohybuje. Tedy 

lokální (LO), národní (N) a globální (G) úroveň. 

2.5 Porterův model pěti sil 

Porterův model pěti sil je nejčastěji spojován s odvětvím, ve kterém daná firma podniká 

a konkurencí v tomto odvětí. Tato analytická metoda, jak název napovídá, člení konkurenci 

v odvětví do pěti základních oblastí, kterými jsou: 

 Hrozba nově vstupujících firem. 

 Hrozba substitučních výrobků či služeb. 

 Vyjednávací vliv dodavatelů. 

 Vyjednávací vliv odběratelů. 

 Soupeření mezi existujícími firmami. 
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Pro větší přehlednost je nejprve uvedeno schéma (viz Obr. 14) a následně jsou jednotlivé 

síly konkurence v odvětví blíže rozebrány ve vlastních podkapitolách. 

 

Obr. 14: Porterův model pěti konkurenčních sil 

Zdroj: BLAŽKOVÁ, Martina, Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy, 

s. 57 

Hrozba nově vstupujících firem 

Hrozba nově vstupujících firem na trh určuje de facto pravděpodobnost, s jakou vstoupí na 

trh noví hráči a sníží tak ziskovost současných firem v tomto odvětví. Tato probabilita závisí 

především na bariérách vstupu do odvětví a reakci zavedených firem na vstup nového 

konkurenta. Překážky vstupu do odvětví jsou nejčastěji spojeny z některým z následujících 

6 faktorů (Váchal a Vochozka, 2013): 

 Úspory z rozsahu – tento faktor je pro začínající firmy v odvětví velmi těžkou 

bariérou pro překonání, jelikož si nemohou dovolit dostatečně velký rozsah výroby, 

který by úspory přinesl, a proto jsou oproti stávajícím firmám na trhu nákladově 

znevýhodněny. 

 Kapitálová náročnost – kapitálová náročnost odrazuje ty potenciální konkurenty, 

kteří nedisponují dostatečnými zdroji, které mohou být třeba nejen na pokrytí fixních 

nákladů, ale třeba také na financování zásob, pohledávek apod. 

 Diferenciace výrobků – odvětví s vysokou diferenciací výrobků jsou 

charakteristická především loajalitou zákazníků na již zavedené značky na trhu a je 

tak v počáteční fázi velmi těžké je získat na svoji stranu. 
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 Nákladové znevýhodnění nesouvisející s velikostí – již etablované firmy mohou 

mít exkluzivní přístup k surovinovým zdrojům, vlastnická práva k výrobním 

postupům, vládní dotace či výhodné geografické umístění. 

 Přístup k distribučním kanálům – distribuční kanály v současném odvětví mohou 

být velmi či zcela vytíženy současnými podniky a tak nově vstupující firma musí tyto 

distribuční kanály vytvořit. 

 Vládní politika – vládní politika může bariéry pro vstup do odvětví ještě navýšit 

kupříkladu licenčními požadavky, legislativou v ochraně životního prostředí, 

hygieny či bezpečnosti práce. 

Hrozba substitučních výrobků či služeb 

Tlak substitučních výrobků ovlivňuje potenciální výnosy v odvětví tím, že stanoví cenové 

stropy pro danou produkci v odvětví. Této hrozbě lze čelit následujícími opatřeními 

(Blažková, 2007): 

 Snížením ceny výrobku/služby lepší kontrolou jeho nákladů či snížením poměru 

cena/výkon současného produktu. 

 Zvýšením vnímané hodnoty zákazníkem. 

 Nabídkou nadstandardních doplňkových služeb. 

 Předvídáním přání a požadavků zákazníků. 

 Vývojem nových výrobků, nabídkou nových služeb, které se výrazně liší 

od konkurence. 

Vyjednávací vliv dodavatelů 

Ten to vliv se může na odvětví projevit tím, že dodavatelé požadují zvýšení cen své produkce 

či požadují toleranci nižší kvality dodávaných produktů. Firmy operující v tomto odvětví tak 

ztrácejí možnost ovlivňovat nákupní podmínky. Vyjednávací vliv dodavatelů je vysoký 

především při splnění následujících podmínek (Dvořáček a Slunčík, 2012): 

 Odvětví není důležitým zákazníkem dodavatelské skupiny. 

 Dodavatelův produkt je velmi důležitým vstupem pro odběratelovo podnikání. 

 Nabídka je ovládána několika málo firmami a je koncentrovanější než odvětví, 

do kterého dodává. 
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Vyjednávací vliv odběratelů 

Odběratelé tlačí na odvětví především v oblasti snižování cen, zvyšování kvality či lepších 

služeb a staví tak konkurenty proti sobě. To vše snižuje ziskovost odvětví. Vliv odběratelů 

se z velké části odvíjí od struktury a koncentrace odběratelů na trhu. Pokud existuje pouze 

malé množství odběratelů daného odvětví, a mohou si vybírat z více dodavatelů, pak je 

skupina odběratelů silná v porovnání s dodavateli. Pakliže jsou transakční náklady 

na přechod k jinému dodavateli nízké, je vliv odběratele opět vysoký. Sílu odběratele také 

zvyšuje ten fakt, pokud není produkt na trhu příliš diferencovaný (Porter, 1994). 

Soupeření mezi existujícími firmami 

Rivalita mezi současnými konkurenty na trhu může být ovlivněna velikostí a počtem 

konkurentů, stupněm diferenciace produktů či služeb. Soupeření mezi stávajícími 

konkurenty má formu obratného manévrování k získání výhodného postavení. K tomu se 

užívají různé metody (např. cenová konkurence, reklamní kampaně, uvedení produktu 

či zlepšený servis zákazníkům). Jak však uvádí Dess (2014), v dnešní době je konkurence 

v odvětví na velmi vysoké úrovni především díky internetu, který v podstatě smazal 

geografickou polohu jednotlivých firem v odvětví. Pro zákazníka je velmi jednoduché 

porovnat produkty z téměř celého světa, přičemž jeho náklady vynaložené na sehnání 

takovýchto informací jsou velmi nízké. Proto je v dnešní době nutné oslovit potenciálního 

klienta něčím dalším, než jen konkurenční cenou, která je brána spíše jako nutný vstupní 

předpoklad. 
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3 Charakteristika podniku Kitl s.r.o. 

Tato kapitola popisuje firmu Kitl s.r.o. (dále jen Kitl). Nejdříve je prostor věnován stručné 

historii a vývoji podniku, na kterou přímo naváže popis současného stavu podniku. Další 

podkapitola je poté věnována vizím, poslání, firemní kultuře a obecně také budoucnosti 

firmy. Na samotný závěr této kapitoly je sestavena SWOT analýza. 

Společnost Kitl je v obchodním rejstříku vedena jako společnost s ručením omezeným 

a v současnosti je jejím 100 % vlastníkem a zároveň i jediným jednatelem Ing. Jan Vokurka. 

Kitl se řadí mezi potravinářské výrobní firmy a sídlí v Jablonci nad Nisou. 

3.1 Historie a vývoj podniku 

Prvopočátky podniku sahají do roku 2005, kdy se Janu Vokurkovi, úspěšnému brand 

managerovi, začaly v hlavě rodit myšlenky na vlastní podnikání. Ve stejném roce jel se svojí 

přítelkyní do Indonésie, kde hledal inspiraci a nápady. Nakonec to byla právě jeho dnešní 

žena, která mu vnukla nápad na výrobu nápojů z bylinek podle regionálních receptur. 

K první vyrobené láhvi to však od roku 2005 trvalo ještě poměrně dlouho, konkrétně dva 

roky. Prvním výrobkem se v roce 2007 stalo bylinné víno s uklidňujícími účinky – Kitl 

Šláftruňk, který je mezi produkty až do současnosti. Jan Vokurka pochází z rodiny lékárníků 

a lékařů, lze tedy hovořit i o jisté návaznosti na rodinnou tradici. 

Zpočátku se vyrábělo ve skromných podmínkách, v jedné místnosti v centru Jablonce 

nad Nisou, kde pracovala jediná brigádnice. Postupně se rozrůstal provoz i sortiment, který 

bude blíže popsán v následujících částech této práce. 

V roce 2008 přibyl do produktového portfolia Kitl Životabudič obsahující přírodní kofein, 

který je přírodní alternativou k běžným energetickým nápojům. O rok později přichází Kitl 

na trh s dalšími dvěma produkty- Kitl Medovina a Šumavské Bylinné (medicinální víno – 

digestiv). V roce 2010 se sortiment podniku rozšířil o Kitl Meducínku, která je svým 

vysokým obsahem vitaminu C vhodná jako prevence široké škály nemocí. V témže roce také 

přicházejí první ocenění. Firma Kitl získává za výrobek Šláftruňk celorepublikové ocenění 

Obal roku a dále také značku Regionální produkt Jizerské hory (Sedlák, 2010). Tuto 

regionální značku firma doposud pravidelně udržuje v těchto oblastech: bylinné sirupy, 

medovina a bylinná vína. 
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V roce 2012 přichází Kitl na trh s novinkou z naprosto odlišného segmentu nápojů, než 

ve kterém doposud působil – jsou to sirupy pro přípravu limonád. První výrobek se jmenuje 

Kitl Syrob Bezový. Originální je také svým designem, kdy 0,5 l skleněná láhev je kompletně 

pokryta papírovou, kreslenou etiketou, která je na hrdle ručně zamotána. Syrob Bezový se 

stal přelomovým výrobkem společnosti, jelikož si velmi rychle získal přízeň zákazníků a tak 

se firma začala postupně přeorientovávat na vývoj a výrobu sirupů. 

Rok 2013 je významný nejen tím, že je na trh uveden další sirup, tentokráte Kitl Syrob 

Zázvorový, který je doposud jedním z nejoblíbenějších a nejžádanějších, ale také tím, že je 

Kitl vyhlášen firmou roku Libereckého kraje a v celostátním kole se umisťuje 

na třetím místě. Ve stejném roce navíc získává Syrob Bezový hlavní cenu na veletrhu Země 

Živitelka v Českých Budějovicích. 

V roce 2014 přichází do řady sirupů Kitl Syrob Mátový. Zázvorový Syrob je v tomto roce 

oceněn titulem Výrobek roku Libereckého kraje. Krom produktové řady sirupů je na trh nově 

uveden také Kitl Životabudič pro muže, který je obohacen o silné afrodiziakum kotvičník 

zemní. 

Novinkou pro rok 2015 je Kitl Syrob Grapefruit. Do řady bylinných sirupů tak firma přidává 

poprvé sirup ovocný. Syrob grapefruit si ihned získává oblibu a také první cenu Zlatý klas 

na veletrhu Země živitelka pořádaným Ministerstvem zemědělství ČR. Syrob Mátový 

vyhrává cenu nejlepšího výrobku Libereckého kraje. Dalším milníkem společnosti je zisk 

prvního místa na prestižní soutěži v americkém Coloradu, kde Kitl Medovina získala titul 

v soutěži Mazer cup. Společnost Kitl také obdržela ocenění od Potravinářské komory České 

republiky za inovativní výrobek roku pro Syrob Bezový. 

O rok později (2016) je novým přírůstkem Kitl Syrob Višňový, druhý do ovocné řady sirupů, 

který ve stejném roce získal ocenění Zlatý klas.  

V uplynulém roce (2017) firma podruhé uvedla na trh dva nové produkty zároveň. Tím 

prvním je Kitl Syrob Malinový, jenž trhá prodejní rekordy. Druhým poté Kitl Smrkáček 

Bio – sirup z mladých smrkových výhonků v bio kvalitě s vitamínem C. Velmi jednoduchá, 

ale účinná receptura. Oba dva produkty si velmi rychle nacházejí své místo na slunci, kdy 

Smrkáček získává hned tři ocenění: nejlepší inovativní výrobek roku (Potravinářská komora 

ČR), třetí místo výrobek roku Libereckého kraje a hlavní cena Země Živitelky (Zlatý klas, 

Ministerstvo zemědělství ČR). Syrob Malinový pak vyhrává cenu za nejlepší výrobek roku 

Libereckého kraje. 
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V prvním čtvrtletí roku 2018 udělala společnost Kitl další velmi významný krok, kdy 

s výrobkem Kitl Eligin BIO vstoupila do zcela nového segmentu. Jedná se o doplněk 

stravy – extra silný zázvorový prášek v kapslích, který je určený na podporu imunity 

a regeneraci celého organismu. V létě plánuje firma uvést na trh novou příchuť sirupu. 

 

V Tab. 1 a na Obr. 15 je možné vidět vývoj tržeb z prodeje výrobků společnosti Kitl 

od počátku výroby v roce 2007 do roku 2016. Z tabulky a grafu je patrné, že firma 

zaznamenala poměrně prudký růst na začátku svého působení na trhu, i když nebudeme brát 

v potaz ohromný nárůst mezi roky 2007 a 2008. Jehož důvodem je začátek produkce, firma 

v roce 2007 nepůsobila na trhu celý rok. Růst tržeb mezi lety 2008 a 2009 činil přes 62 %. 

Posléze nastalo období mírného útlumu, kdy tržby meziročně v letech 2010/2011 klesly 

o 1,2 %. Od roku 2013 však tržby z prodeje výrobků stabilně a poměrně výrazně rostly 

až do roku 2016. 

Tab. 1: Vývoj tržeb firmy Kitl (2007 – 2016) 

rok tržby z prodeje 
výrobků (tis. Kč) 

meziroční 
růst/pokles (%) 

2007 758   

2008 4 657 514,4% 

2009 7 560 62,3% 

2010 9 117 20,6% 

2011 9 012 -1,2% 

2012 10 505 16,6% 

2013 12 255 16,7% 

2014 18 761 53,1% 

2015 24 618 31,2% 

2016 28 432 15,5% 

Zdroj: účetní závěrky firmy Kitl s.r.o., dostupné na: www.justice.cz, vlastní zpracování 
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Obr. 15: Vývoj tržeb firmy Kitl s.r.o. (2007 – 2016) 

Zdroj: účetní závěrky firmy Kitl s.r.o. dostupné na: www.justice.cz, vlastní zpracování 

Tab. 2 a Obr. 16 zobrazuje historický vývoj hospodářského výsledku před zdaněním (zisk 

před zdaněním, EBIT). Z tabulky a grafu je patrné, že společnost Kitl vykazovala do roku 

2012 poměrně nízké či záporné hodnoty zisku. Od roku 2013 však dochází k prudkému 

nárůstu zisku před zdaněním, který se zastavuje v roce 2016 na hodnotě téměř 7,2 mil. Kč. 

Tab. 2: Vývoj zisku před zdaněním (2007 – 2016) 

rok zisk před 
zdaněním (tis. Kč) 

2007 344 

2008 -151 

2009 60 

2010 250 

2011 289 

2012 314 

2013 1 415 

2014 3 525 

2015 3 955 

2016 7 197 

Zdroj: účetní závěrky firmy Kitl s.r.o., dostupné na: www.justice.cz, vlastní zpracování 
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Obr. 16: Vývoj zisku před zdaněním (2007 – 2016) 

Zdroj: účetní závěrky firmy Kitl s.r.o., dostupné na: www.justice.cz, vlastní zpracování 

3.2 Současný stav 

V současné době firma zaměstnává zhruba 30 osob, z čehož 10 jsou brigádníci, kteří 

vypomáhají pouze v období největšího odbytu. Dle výše uvedeného vývoje tržeb společnost 

téměř nepřetržitě roste a dále se zvětšuje, proto již současné prostory pro výrobu téměř 

nedostačují, obzvláště v měsících, kdy výroba jede opravdu naplno. 

Aktuální portfolio produktů firmy (zjednodušeně zobrazené v Tab. 3) je velmi široké, 

což klade nároky na držení skladových zásob jak samotných hotových produktů, tak 

jednotlivých surovin pro výrobu jednotlivých produktů. Výrobní program obsahuje též velké 

množství (v současné chvíli konkrétně 11) dárkových balení, která jsou složena z různých 

druhů výrobků a doplněna dalšími produkty (např. skleničkou s logem firmy, svíčkami 

ze včelího vosku či sklenicí medu pečlivě vybraného včelaře). Při výrobě těchto dárkových 

balení je na výsledném produktu vysoký podíl ruční práce. 
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Tab. 3: Produktové portfolio firmy Kitl s.r.o. 

sirupy medicinální vína a medovina ostatní 

Syrob Bezový Šláftruňk Zlatý Eligin BIO 

Syrob Zázvorový Šláftruňk Rudý Smrkáček Bio 

Syrob Mátový Šumavské Bylinné Meducínka 

Syrob Grapefruit s dužninou Medovina Životabudič 

Syrob Višňový s dužninou dárková balení Životabudič pro muže 

Syrob Malinový s dužninou  Zámečnická mast 

dárková balení Syrobů   

Zdroj: Kitl s.r.o., vlastní zpracování 

Na počátku roku 2018 prošel velkou proměnou webový portál s e-shopem, který však 

poskytuje také mnoho dalších informací o společnosti jako takové, ale nejen o ni. Lze zde 

nalézt kupříkladu informace ohledně bájného doktora Kittela, jehož recepty jsou předlohou 

pro některé z výrobků firmy. 

Společnost Kitl cítí, že současná doba kráčí především on-line směrem, a proto v posledních 

letech velmi zintenzivnila komunikaci se stálými i potencionálními zákazníky na sociálních 

sítích (Facebook, Instagram) i na portálu YouTube, kde zveřejňuje na svém kanále novinky 

z aktuálního dění okolo firmy. 

Firma Kitl na počátku své existence začínala s dodáváním svých výrobků především 

do malých, lokálních obchodů smíšeného zboží a potravin. Postupem času však začala 

dodávat i do obchodů zdravé výživy, bylinkářství, lékáren, dárkových obchodů, vinoték 

či farmářských prodejen. Její renomé postupně začalo přesahovat i hranice kraje, což 

potvrzuje dodávání produktů do velkých obchodních řetězců – jmenovitě: Globus, Billa, 

Ahold a MAKRO. Společnost Kitl také v roce 2016 započala spolupráci s celosvětovým 

řetězcem rychlého občerstvení McDonald’s. Tato spolupráce je velkým příslibem 

do budoucnosti podniku. Na druhou stranu exportní aktivity společnosti jsou zatím poměrně 

malé, i když společnost se snaží prorazit na slovenský trh, který se zdá být tomu českému 

nejpodobnější. Prozatím se na Slovensko vyváží do velkoobchodního řetězce METRO. 

V souvislosti s exportem také stojí za zmínku vývoz produktů Kitl do Austrálie, který zatím 

nedosahuje velkého objemu. 

Dalším velmi významným zákazníkem je společnost Český národní podnik, prodávající 

produkty pod značkou Manufaktura. S tímto zákazníkem spolupracuje firma Kitl od roku 

2013 a dodává většinu svého portfolia produktů. 
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V dalších kapitolách zaměřených na analýzu konkurenční pozice firmy bude diskutována 

situace na trhu se sirupy, které jsou pro firmu Kitl v současnosti hlavním zdrojem příjmů. 

3.3 Vize, poslání a firemní kultura 

Mottem firmy je: „nápoje, které léčí, léky, které chutnají“. V této tezi se schovává hlavní 

podstata podniku. Společnost Kitl chce vyrábět výrobky z nejlepších surovin tak, aby byly 

zdraví prospěšné, ale zároveň chuťově vynikající. Bez zbytečné chemie a dalších přidaných 

konzervačních či barvících látek, které nejsou přírodního původu. 

Firma vznikla v oblasti Jizerských hor a inspirací, ze které mimo jiné pochází také název 

podniku Kitl, je bájný léčitel Kittel, který působil této oblasti v 18. století. Na oficiálním 

webu společnosti lze najít i vysvětlení, proč se společnost jmenuje Kitl a nikoliv Kittel: 

„Přestože o slavném doktoru Kittelovi máme mnoho informací včetně receptů, nejsme jeho 

potomci ani dědicové. Doktor Kittel je naší inspirací, léčitelskou i duchovní. Proto, z úcty 

k němu, jsme si zvolili jméno podobné, avšak nikoliv stejné“ (Kitl.cz, 2018). 

I přesto, že postupně dochází k mechanizaci a automatizaci výroby (i v důsledku narůstající 

poptávky), snaží se společnost Kitl i nadále sázet na ruční výrobu. Rukama zaměstnanců 

prochází každý výrobek. Látkovou čepičku na výrobcích Šláftruňk, Meducínka a 

Životabudič vyrábí hendikepovaní klienti Domova Maxov, tato je poté ručně vázána 

na samotný výrobek. Obecně je kladen velký důraz na kvalitu obalů. Firma se snaží, aby 

byly obaly nejen krásné, ale zároveň i poučné. Kupříkladu na lahvích od Syrobů se dozvíte 

něco o historii domu „Burk“ v Pěnčíně u Jablonce nad Nisou, ve kterém výše zmíněný doktor 

Jan Josef Antonín Eleazar Kittel pobýval. Z etikety se lze také dozvědět něco o Kittelovu 

muzeu, jehož provozovatelem je rovněž společnost Kitl. Láhve produktů jsou skleněné, 

neboť jde o ekologičtější obal. 

Firma se snaží být pro společnost přínosem nejen v oblasti vlastních produktů, ale také 

v dobročinných akcích. Namátkou výše zmíněná spolupráce s Domovem Maxov, organizace 

veřejné sbírky „Krásné Kittelovsko“, či provoz již zmiňovaného Kittelova muzeum. Firma 

Kitl se jako sponzor často podílí na kulturních a sportovních akcích v regionu.  
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3.4 SWOT analýza 

Na závěr této kapitoly je provedena základní SWOT analýza společnosti, která uceleně 

shrnuje silné a slabé stránky podniku a také příležitosti a hrozby z vnějšího okolí firmy. 

Tab. 4: SWOT analýza firmy Kitl s.r.o. 

  pozitivní negativní 

vn
it

řn
í 

silné stránky (S): slabé stránky (W): 

 - vliv na zdraví populace  - nedostatečná velikost výrobních prostor 

 - originalita produktů  - špatná dopravní dostupnost a obslužnost 

 - dobrá pověst firmy  - oddělení výroby a skladů 

 - loajalita zaměstnanců  - organizace práce 

 - kvalitní a poctivé výrobky  - vyšší cena výrobků 

 - pravidelné rozšiřování sortimentu   

     

vn
ě

jš
í 

příležitosti (O): hrozby (T): 

 - trend zdravé výživy  - pokles kupní síly obyvatelstva 

 - trend BIO  - potenciální konkurence 

 - zavedení moderních technologií  - vyjednávací síla odběratelů 

 - dostupnost dotačních programů  - legislativní/daňová reforma 

 - možnost rozvoje zahraničních trhů  - ztráta kvalifikovaných zaměstnanců 

Zdroj: vlastní zpracování 

Mezi nejsilnější stránky podniku patří především kvalita a poctivost výrobků, se kterou je 

poměrně úzce spjata dobrá pověst firmy, především na regionální úrovni. Další silnou 

stránkou je originalita produktů. Jak uvádí majitel a jednatel společnosti Jan Vokurka, Kitl 

nebude nikdy kopírovat, chce jít svojí vlastní cestou, prošlapávat cestičky a hledat nové 

směry (Kadeřábková, 2017). Nespornou výhodou jsou též produkty zaměřené přímo 

na zdraví zákazníků (např. Kitl Smrkáček BIO či Kitl Eligin BIO). 

Mezi slabé stránky společnosti se řadí zejména vyšší cena výrobků. Další slabou stránkou 

představuje nedostatečná kapacita a velikost výrobních prostor. Společnost ovšem 

v nejbližší možné době plánuje rozšíření výrobních prostor a odstranění tak této nevýhody 

(slabé stránky). Na tento faktor navazuje i horší dopravní dostupnost a obslužnost či oddělení 

skladů od výrobních prostor, čímž vznikají dodatečné náklady na manipulaci s hotovými 

výrobky.  

Velké příležitosti pro společnost Kitl do budoucna představují zejména trendy zdravé a BIO 

výživy, které lákají čím dál více zákazníků. Další příležitosti pro společnost Kitl by mohlo 

být kupříkladu zavedení moderních technologií a jejich integrace do podnikových procesů. 
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Rovněž rozvoj zahraničních trhů (export) je pro firmu velkou příležitostí, jelikož v současné 

době tvoří téměř zanedbatelnou část prodejů společnosti. 

Hrozby, které by mohli negativně ovlivnit vývoj společnosti, jsou především tyto: pokles 

kupní síly zákazníků, vstup konkurence na trh, vyjednávací síla odběratelů (především 

velkých obchodních řetězců) odchod klíčových zaměstnanců firmy a také legislativní či 

daňové reformy. 
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4 Analýza pozice firmy na českém trhu 

V této kapitole je analyzována konkurenční pozice společnosti Kitl na českém trhu sirupů. 

Nejprve jsou vypočteny a popsány některé z finančních ukazatelů společnosti, které byly 

uvedeny v teoretické části této práce. Následně budou vybrané finanční ukazatele srovnány 

pomocí benchmarkingového diagnostického systém finančních indikátorů INFA. Další 

podkapitola je věnována Porterovu modelu pěti konkurenčních sil, na kterou naváže 

podkapitola věnovaná sezónnosti prodejů a celou kapitolu posléze uzavře analýza širší a užší 

konkurence, ve které budou využity data z renomované výzkumné a analytické společnosti 

AC Nieslsen. 

4.1 Finanční ukazatele 

V této podkapitole je analyzován vývoje některých finančních ukazatelů. Z oblastí 

rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti podniku je vybrán vždy jeden ukazatel a je 

analyzován jeho vývoj v čase od roku 2007. 

4.1.1 Rentabilita aktiv (ROA) 

Pro výpočet rentability aktiv byly využity hodnoty zisku před zdaněním (EBIT) z výkazů 

zisků a ztrát z jednotlivých let (viz Tab. 5). Rentabilita aktiv udává, jak je firma schopna 

tvořit zisk bez ohledu na to, z jakých zdrojů je tento zisk tvořen (zda se jedná o zdroje vlastní 

či cizí). Z Obr. 17 je patrné, že z počátku fungování firmy se výnosnost pohybovala pouze 

kolem 2 – 8 % (v roce 2008 byla výnosnost díky ztrátě dokonce záporná a to ve výši 5,6 %). 

Od roku 2013 však rentabilita aktiv začala prudce růst a v roce 2016 se pohybovala dokonce 

až nad úrovní 38 %. 
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Tab. 5: Vývoj rentability aktiv (ROA) v letech 2007 - 2016 

rok 
EBIT  

(tis. Kč) 

celková 
aktiva 

(tis. Kč) ROA 

2007 344 1 829 18,8% 

2008 -151 2 675 -5,6% 

2009 60 3 419 1,8% 

2010 250 4 374 5,7% 

2011 289 3 711 7,8% 

2012 314 3 972 7,9% 

2013 1 415 6 161 23,0% 

2014 3 525 12 363 28,5% 

2015 3 955 14 422 27,4% 

2016 7 197 18 605 38,7% 

Zdroj: účetní závěrky firmy Kitl s.r.o., dostupné na: www.justice.cz, vlastní zpracování 

 

Obr. 17: Vývoj rentability aktiv (ROA) v letech 2007 – 2016 

Zdroj: účetní závěrky firmy Kitl s.r.o., dostupné na: www.justice.cz, vlastní zpracování 

4.1.2 Obrat aktiv 

Obrat aktiv je finanční ukazatel aktivity daného podniku a ukazuje, jak se zhodnocují aktiva 

ve výrobní činnosti firmy. Ukazatel dává do poměru tržby a celková aktiva a měří tak 

efektivnost využití veškerých aktiv v podniku. Ideální hodnoty se velmi liší dle odvětví 

a oboru podnikání, obecně se za vhodné považují hodnoty mezi 1,6 a 2,9. Toto doporučení 

v historii společnosti splňují ukazatele za většinu roků. Nevýhodou tohoto ukazatele je fakt, 

že tržby jsou veličina toková (načítají se v průběhu roku), kdežto aktiva je veličinou 

stavovou (měřenou v určitý okamžik), proto je vhodné vzorec upravit a počítat nikoliv 
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s celkovými aktivy, ale s průměrnými aktivy za celý rok. V následující Tab. 6 a na Obr. 18 

je možné oba typy výpočtu porovnat, přičemž obrat průměrných aktiv by měl být 

reprezentativnější hodnotou. Nejvyšších hodnot dosahoval jak obrat aktiv, tak obrat 

průměrných aktiv mezi lety 2009 až 2012 a následně se oba ukazatele snižují.  

Tab. 6: Vývoj obratu aktiv (2007 – 2016) 

rok tržby (tis. Kč) 
celková aktiva 

(tis. Kč) 
průměrná 

aktiva (tis. Kč) obrat aktiv 

obrat 
průměrných 

aktiv 

2007 758 1 829 1 094 0,4 0,7 

2008 4 657 2 675 2 252 1,7 2,1 

2009 7 560 3 419 3 047 2,2 2,5 

2010 9 117 4 374 3 897 2,1 2,3 

2011 9 012 3 711 4 043 2,4 2,2 

2012 10 505 3 972 3 842 2,6 2,7 

2013 12 255 6 161 5 067 2,0 2,4 

2014 18 761 12 363 9 262 1,5 2,0 

2015 24 618 14 422 13 393 1,7 1,8 

2016 28 432 18 605 16 514 1,5 1,7 

Zdroj: účetní závěrky firmy Kitl s.r.o., dostupné na: www.justice.cz, vlastní zpracování 

 

Obr. 18: Vývoj obratu aktiv (2007 – 2016) 

Zdroj: účetní závěrky firmy Kitl s.r.o., dostupné na: www.justice.cz, vlastní zpracování 

4.1.3 Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) 

Běžná likvidita udává kolika korunami z našich celkových oběžných aktiv je pokryta 1 Kč 

našich krátkodobých závazků. Jak je vidět v Tab. 7 a na Obr. 19 níže, po většinu času se 
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hodnoty běžné likvidity společnosti pohybují v doporučeném rozmezí 1,5 až 2,5 a podnik 

tedy v dlouhodobém horizontu nemá problémy s likviditou. 

Tab. 7: Vývoj běžné likvidity (2007 – 2016) 

rok 
oběžná aktiva 

(tis. Kč) 
krátkodobé 

závazky (tis. Kč) běžná likvidita 

2007 1 418 269 5,3 

2008 2 041 835 2,4 

2009 2 643 1 538 1,7 

2010 3 836 2 211 1,7 

2011 3 322 1 557 2,1 

2012 3 738 1 316 2,8 

2013 5 148 4 464 1,2 

2014 8 727 7 630 1,1 

2015 9 776 6 157 1,6 

2016 11 993 2 508 4,8 

Zdroj: účetní závěrky firmy Kitl s.r.o., dostupné na: www.justice.cz, vlastní zpracování 

 

Obr. 19: Vývoj běžné likvidity (2007 – 2016) 

Zdroj: účetní závěrky firmy Kitl s.r.o., dostupné na: www.justice.cz, vlastní zpracování 

4.1.4 Celková zadluženost 

Celková zadluženost dává do poměru cizí zdroje k celkovým aktivům. Z Tab. 8 a Obr. 20 je 

patrné, že firma začínala s velmi vysokým podílem cizího kapitálu a dosahovala vysokých 

hodnot celkové zadluženosti (v roce 2007 tvořili cizí zdroje téměř 1,5 násobek hodnoty 

celkových aktiv), ale celková zadluženost podniku se s časem velmi stabilně snižovala 

až na hodnotu 0,24 v roce 2016. 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rok



63 

 

Tab. 8: Vývoj celkové zadluženosti (2007 – 2016) 

rok cizí zdroje celková aktiva 
celková 

zadluženost 

2007 2 689 1 829 1,47 

2008 3 697 2 675 1,38 

2009 4 353 3 419 1,27 

2010 4 936 4 374 1,13 

2011 4 218 3 711 1,14 

2012 3 915 3 972 0,99 

2013 4 464 6 161 0,72 

2014 7 630 12 363 0,62 

2015 6 157 14 422 0,43 

2016 4 441 18 605 0,24 

Zdroj: účetní závěrky firmy Kitl s.r.o., dostupné na: www.justice.cz, vlastní zpracování 

 

Obr. 20: Vývoj celkové zadluženosti (2007 – 2016) 

Zdroj: účetní závěrky firmy Kitl s.r.o., dostupné na: www.justice.cz, vlastní zpracování 

 

4.2 Benchmarking (INFA) 

Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů (INFA) je systém, který slouží 

podnikům k ověření jejich finančního zdraví a porovnání jejich výsledků s nejlepšími 

firmami v odvětví, nebo průměrem za odvětví. Slouží k identifikaci hlavních předností firmy 

a nejpalčivějších problémů, které pomůže odhalit a tím představuje prvním krok k jejich 

řešení (MPO, 2007). 
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Pro porovnání podniku Kitl s.r.o. bylo zvoleno odvětví č. 11 – Výroba nápojů (dle CZ-

NACE) a bylo provedeno vyhodnocení od roku 2007 do roku 2016, agregované vždy za celý 

uplynulý rok. Pro značnou rozsáhlost srovnávacích grafů nejsou vloženy přímo v této práci, 

ale jsou její přílohou (viz přílohy A až C). Oranžové sloupce představují hodnotu firmy Kitl 

s.r.o., žlutá křivka poté průměr odvětví a zelená následně průměr podniků ve zvoleném 

odvětví, které tvoří hodnotu (TH) – podniky mající ROE vyšší než alternativní náklad 

na vlastní kapitál. Konkrétní hodnoty ukazatelů jsou poté přehledně shrnuty na každé straně 

pod grafem. Nejdříve je porovnávána produkční síla (neboli rentabilita aktiv), následně 

marže (EBIT/obrat) a poté likvidita třetího stupně (L3). 

V případě produkční síly (výnosnosti aktiv) se firma Kitl v porovnání s odvětvím, ve kterém 

podniká v první polovině sledovaného období (2007 – 2012) pohybuje výhradně pod 

průměrnými hodnotami firem tvořících v odvětví hodnotu (TH – zelená křivka). Od roku 

2013 však rentabilita aktiv firmy Kitl začíná prudce růst a dostává se v posledním 

analyzovaném roce 2016 velmi vysoko jak nad průměr celého odvětví (o 29 %), tak také 

nad průměr podniků tvořících hodnotu (o téměř 22 %). 

U marže (EBIT/obrat) vychází srovnání podniku Kitl s odvětvím výroby nápojů v letech 

2008 až 2012 velmi nelichotivě, kdy se podnik pohybuje hluboko pod průměrem celého 

odvětví a rovněž tak i pod průměrem podniků tvořících hodnotu. V roce 2013 však firma 

Kitl dorovnává svojí marží odvětvový průměr (přes 12 %), ve dvou následujících letech 

(2014 a 2015) dokonce průměr firem tvořících hodnotu (19 %, resp. 17 %) a v roce 2016 se 

dostává na hodnotu marže vyšší než průměr podniků tvořících hodnotu a to hned o 7 %. 

Při porovnávání likvidity třetího stupně s podniky z odvětví je na první pohled zřejmé, že 

hodnoty společnosti Kitl dlouhodobě (v celé délce porovnávaného období) převyšují 

hodnoty jak všech firem v odvětví, tak také podniků tvořících hodnotu, tudíž lze konstatovat, 

že firma Kitl nemá dlouhodobě potíže s likviditou. Na druhou stranu toto může naznačovat 

přílišnou vázanost oběžných aktiv a tedy jejich neefektivní využívání. 

4.3 Porterův model pěti sil 

Jak bylo uvedeno v teoretické části této práce, Porterův model pěti konkurenčních sil se 

zabývá analýzou konkurenčního okolí podniku, konkurenčními tlaky a rivalitou na trhu. Zde 

je model aplikován na situaci podniku Kitl. 
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Vyjednávací síla dodavatelů 

Firma Kitl je ve svém fungování závislá zvláště na surovinách nutných pro výrobu, kterými 

jsou kupříkladu bylinky, aromata, cukr, koncentráty a dále také na obalovém materiálu 

(lahve, etikety, kartony, kapsle, apod.). I přesto, že se firma Kitl snaží být na dodavatelích 

nezávislá a některé suroviny si zajišťuje sama (např. vlastní bezové sady, pro výrobu 

Bezového Syrobu, samosběr smrkových výhonků pro výrobu Smrkáčku), je na některých 

dodavatelích závislá. Na druhou stranu však žádný z dodavatelů nemá tak dominantní 

postavení, aby byl nenahraditelný. Změna by však firmě způsobila dočasné potíže. 

Potíž by mohla nastat i v situaci, kdy by došlo k velké neúrodě základních surovin 

a následnému zvýšení ceny, které by společnost musela promítnout do cen výrobků. 

Vyjednávací síla odběratelů 

Společnost Kitl má celou řadu odběratelů, přičemž významnou vyjednávací silou 

mohou disponovat pouze největší odběratelé, mezi které se řadí lékárenské velkoobchody 

a obchodní řetězce. V těchto případech by vyjednávací síla odběratelů mohla být pro podnik 

částečnou hrozbou, jelikož by přišla o významnou část odbytu produktů, avšak i zde je stále 

možnost volby jiných odběratelů a proto by tato vyjednávací síla neměla být pro podnik 

fatální. 

Další skupinou zákazníků jsou především drobní odběratelé (kupříkladu obchody 

s dárkovými předměty, farmářské prodejny, zdravé výživy, restaurace apod.), kteří 

nedisponují velkou vyjednávací silou a tak jsou podnikem sledovány pouze jejich 

preference, na základě kterých je upravováno či doplňováno portfolio výrobků. 

Hrozba substitutů 

V oblasti sirupů, která je pro firmu klíčová, lze na trhu nalézt velmi širokou škálu substitutů, 

avšak v zaměření na podobnou cílovou skupinu jich již není mnoho. V následujících 

podkapitolách jsou analyzovány jak produkty ze širší (celotrhové) konkurence, tak také 

z užší (zaměřené) konkurence. V případě užší konkurence je hrozba substitutů poměrně 

nízká, jelikož sirupy v této kategorii jsou založeny výrazně na regionalitě a geograficky 

menších trzích, které nelze celoplošně (např. celorepublikově) nahradit. U širší konkurence 

je tomu přesně naopak a nevýhodou sirupů od společnosti Kitl v konkurenčním boji je 

především jejich vyšší cena. Společnost Kitl se snaží hrozbě substitutů bránit také tím, že 

každoročně uvádí na trh minimálně jeden nový výrobek. 
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Riziko vstupu potenciálních konkurentů 

Riziko vstupu potenciálních konkurentů je poměrně vysoké, jelikož toto odvětví není příliš 

kapitálově náročné a pravděpodobně největší překážkou vstupu nových rivalů je originální 

myšlenka či jiná přidaná hodnota. Podnik Kitl průběžně monitoruje svoji konkurenci 

a reaguje tak na vývoj na trhu. Velmi často se také stává, že nápady společnosti jsou 

ostatními konkurenty na trhu kopírovány. 

Rivalita mezi existujícími podniky 

Rivalita na trhu sirupů je velmi značná. Však jen na českém listu výzkumné společnosti 

AC Nielsen lze nalézt přes 900 kusů položek, což domněnku potvrzuje. 

Jak již bylo popsáno výše, tomuto tématu se blíže věnuje podkapitola 4.5 Analýza širší 

konkurence a 4.6 Analýza užší konkurence. 

4.4 Sezónnost 

Dalším důležitým faktorem společnosti Kitl je sezónní vývoj prodeje výrobků. Z Obr. 21 je 

patrné, že k výraznému nárůstu prodejů dochází především před Vánocemi. V posledních 

dvou letech byl nejsilnějším měsícem, co se týče hodnoty prodejů, měsíc listopad, což lze 

vysvětlit především tvorbou zásob obchodů a obchodních řetězců na vánoční období. Dalším 

faktorem zvýrazňujícím nárůst prodejů v předvánočním čase je hlavně poptávka dárkových 

balení a balíčků, které obsahují různé kombinace sirupů s dárkovými předměty 

(např. skleničkou s logem společnosti). 
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Obr. 21: Sezónnost prodejů (2014 – 2017) 

Zdroj: Kitl s.r.o., vlastní zpracování 

4.5 Analýza širší konkurence 

V této podkapitole budou využity data výzkumné a analytické společnosti AC Nielsen, která 

sleduje prodej zboží v obchodních řetězcích. Jelikož společnost Kitl dodává do obchodních 

řetězců pouze určitou část svoji produkce, nelze z postavení společnosti na tomto trhu dělat 

neochvějné závěry, a proto se zaměřím spíše na trh jako celek a jeho různá specifika. 

Na Obr. 22, je zachycen vývoj trhu sirupů (v mil. Kč) od ledna 2013 do srpna roku 2017. 

V tomto grafu mimo samotných prodejů je také proložena spojnice (přímka) trendu, která 

zobrazuje celkový vývoj za dané období. Z Obr. 22 je tak patrné, že trh sirupů, co se týče 

hodnotově vyjádřených prodejů, poměrně stabilně klesá, kdy od roku 2013 poklesla hodnota 

prodaných sirupů o 200 mil. Kč v roce 2016. 

Při porovnání sezónnosti prodejů společnosti Kitl a celého trhu sirupů lze dojít k závěru, že 

celkový trh sirupů vykazuje nejvyšší prodeje převážně v letních měsících, zatímco během 

zimních měsíců jsou prodeje nižší. 
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Obr. 22: Trh sirupů – obchodní řetězce (hodnotové vyjádření) 

Zdroj: AC Nielsen, vlastní zpracování 

Na Obr. 23 je vyobrazen poměr hodnoty (vyjádřené v Kč) prodaných sirupů k objemu 

(vyjádřený v litech) prodaných sirupů. Z grafu je patrné, že mezi lety 2013 a 2014 došlo 

k nárůstu ceny za prodaný litr sirupů. Posléze došlo k poklesu v roce 2015 a v 1. polovině 

roku 2016, aby následoval opětovný nárůst v 2. polovině roku 2016 a  1. polovině roku 2017. 

Celkový trend (tečkovaná přímka) vývoje ceny prodaného sirupu za 1 litr je mírně rostoucí. 

 

Obr. 23: Trh sirupů – obchodní řetězce (hodnota/objem) 

Zdroj: AC Nielsen, vlastní zpracování 
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Obr. 24 vyobrazuje prodeje společnosti Kitl, které zjistila společnost AC Nielsen v časovém 

období od ledna 2014 do srpna roku 2017. Z grafu je jasně patrný prudký nárůst žádanosti 

sirupů Kitl v obchodních řetězcích a i zde lze pozorovat velmi podobný trend sezónnosti, 

jako v případě celé společnosti – tedy výrazný nárůst tržeb v období před Vánocemi. Lze 

tedy konstatovat, že ačkoliv celkový trh sirupů klesá, výrobkům společnosti Kitl se na trhu 

daří velmi dobře, což je významným pozitivním signálem pro firmu. 

 

Obr. 24: Tržby firmy Kitl – obchodní řetězce (1/2014 – 8/2017) 

Zdroj: AC Nielsen, vlastní zpracování 

Dále se tato práce zaměřuje na analýzu největších výrobců na trhu sirupů, nejprodávanějších 

značek (brandů) sirupů, nejžádanějších příchutí, oblíbených balení a také produktů 

s největším odbytem. 

V Tab. 9 je seřazeno deset největších výrobců dle tržeb za prodej sirupů v období od září 

roku 2016 do srpna roku 2017. Dále je zde také vypočten tržní podíl daného výrobce 

na celkových tržbách sirupového trhu, který za sledované období činil 1,76 bilionu korun. 

Za sledované období trhu jasně vévodí společnost Kofola s tržním podílem přes 38 %. Přes 

desetiprocentní hranici tržního podílu se dostaly už jen dvě společnosti a to firma Linea 

s tržním podílem 15,4 % a Eckes Granini s 11 % tržního podílu. 
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Tab. 9: Top 10 výrobců sirupů dle tržeb (9/2016 – 8/2017) 

pořadí výrobce mil. Kč tržní podíl 

1 KOFOLA 674,9 38,3% 

2 LINEA 270,4 15,4% 

3 ECKES GRANINI 194,1 11,0% 

4 MASPEX 117,8 6,7% 

5 PODEBRADKA 80,6 4,6% 

6 KARLOVARSKA KORUNNI 38,7 2,2% 

7 SODASTREAM 30,5 1,7% 

8 VESETA KYSICE 29,5 1,7% 

9 LIMACO 8,9 0,5% 

10 SODO DUO NOVA VES 8,2 0,5% 

  celkem trh 1 760,5   

Zdroj: AC Nielsen, vlastní zpracování 

Při pohledu na vývoj tržeb pěti největších výrobců sirupů na trhu od roku 2014 do poloviny 

roku 2017 (Obr. 25) je vidět nejen výrazná dominance společnosti Kofola na tomto trhu, ale 

také klesající tendence tržeb u prvních tří hráčů na tomto trhu (Kofola, Linea a Eckes 

Granini), dále stagnující tržby společnosti Maspex a jedinou společností, která má na trhu 

sirupů rostoucí tendenci tržeb za sledované období je společnost Poděbradka. 

 

Obr. 25: Vývoj tržeb 5 největších výrobců sirupů (1/2014 – 8/2017) 

Zdroj: AC Nielsen, vlastní zpracování 

V Tab. 10 je přehled nejprodávanějších značek sirupů za období od září 2016 do srpna 2017. 

Pro úplnost je v následujícím odstavci popsáno, jaké značky spadají pod které výrobce, 

a proto je následně velmi jednoduché nalézt téměř shodnou podobnost Tab. 9 a Tab. 10. 
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Pod výrobce Kofola spadá značka Jupí a také Bublimo, která však nefiguruje mezi deseti 

nejprodávanějšími. Sirupy Hello jsou vyráběny společností Linea, sirupy Yo poté firmou 

Eckes Graniny, Dobrá Voda spadá pod Poděbradku, značku Relax vyrábí podnik Maspex, 

pod který spadají také značky Caprio a Kubík (mimo deset nejprodávanějších značek). 

Značku Korunní vyrábí Karlovarská Korunní, sirupy Sodastream stejnojmenná společnost, 

nápoje Bonny poté podnik Veseta Kysice a značku Giancarlo Polenghi stejnojmenná firma. 

Tab. 10: Top 10 značek (brandů) sirupů dle tržeb (9/2016 – 8/2017) 

pořadí značka mil. Kč tržní podíl 

1 JUPI 674,9 38,3% 

2 HELLO 269,4 15,3% 

3 YO 194,1 11,0% 

4 DOBRA VODA 80,6 4,6% 

5 RELAX 64,0 3,6% 

6 CAPRIO 53,7 3,1% 

7 KORUNNI 38,7 2,2% 

8 SODASTREAM 30,5 1,7% 

9 BONNY 29,5 1,7% 

10 GIANCARLO POLENGHI 8,2 0,5% 

  celkem trh 1 760,5   

Zdroj: AC Nielsen, vlastní zpracování 

V případě historického vývoje tržeb jednotlivých značek, znázorněného na Obr. 26, značky 

Jupí, Hello a Yo mají ve sledovaném období (leden 2014 až srpen 2017) mírně klesající 

tendenci, tržby za sirupy značky Relax mají poté stagnující vývoj a jediná značka z pětice 

největších (dle obratu) na trhu, která má rostoucí tendenci, je značka Dobrá Voda. 
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Obr. 26: Vývoj tržeb 5 největších značek sirupů (1/2014 – 8/2017) 

Zdroj: AC Nielsen, vlastní zpracování 

V Tab. 11 je přehled nejoblíbenějších přichutí sirupů dle tržeb za období jednoho roku a to 

od září 2016 do srpna 2017. 

Tab. 11: Top 15 příchutí sirupů dle tržeb (9/2016 – 8/2017) 

pořadí příchuť mil. Kč tržní podíl 

1 POMERANČ 298,1 16,9% 

2 MALINA 255,8 14,5% 

3 LESNÍ OVOCE 207,5 11,8% 

4 JAHODA 146,7 8,3% 

5 CITRON 81,0 4,6% 

6 BEZOVÝ KVĚT 48,5 2,8% 

7 JABLKO 46,3 2,6% 

8 ČERNÝ RYBÍZ 41,6 2,4% 

9 TŘEŠEŇ 31,4 1,8% 

10 KIWI 30,2 1,7% 

11 ALOE VERA 27,7 1,6% 

12 VIŠEŇ 27,5 1,6% 

13 OVOCE 22,9 1,3% 

14 LIMETA a MÁTA 21,8 1,2% 

15 MANGO 17,2 1,0% 

  ostatní příchutě 456,3 25,9% 

  celkem trh 1 760,5   

Zdroj: AC Nielsen, vlastní zpracování 

Dle výše uvedené tabulky se mezi trojici nejoblíbenějších přichutí sirupů, které mají na trhu 

vyšší podíl než 10 %, řadí příchuť pomerančová, malinová a příchuť lesního ovoce. 
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Za zmínku také stojí fakt, že příchuť bezové květu, která figuruje na 6. místě v pořadí 

dosahuje pouze 2,8 % tržního podíl, což svědčí o velké roztříštěnosti trhu sirupů mezi 

jednotlivé příchutě. Tuto širokou škálu příchutí na trhu sirupů dokumentuje i následující Obr. 

27, na kterém je graficky vyobrazeno deset nejoblíbenějších příchutí. Společnost Kitl 

v současné době vyrábí 6 příchutí sirupů, z čehož 3 spadají do patnáctky nejoblíbenějších 

v rámci celého trhu. Těmi jsou višeň, bezový květ a malina. 

 

Obr. 27: Top 10 příchutí sirupů dle tržeb (9/2016 – 8/2017) 

Zdroj: AC Nielsen, vlastní zpracování 

POMERANČ; 
16,9%

MALINA; 14,5%

LESNÍ OVOCE; 
11,8%

JAHODA; 8,3%

CITRON; 4,6%

BEZOVÝ KVĚT; 2,8%

JABLKO; 2,6%

ČERNÝ RYBÍZ; 2,4%

TŘEŠEŇ; 1,8%

KIWI; 1,7%

ostatní příchutě; 
32,6%



74 

 

Na Obr. 28 je pak znázorněn vývoj tržeb za 5 nejoblíbenějších příchutí sirupů v období od 

ledna roku 2014 do srpna roku 2017. 

 

Obr. 28: Vývoj tržeb 5 nejoblíbenějších příchutí sirupů (1/2014 – 8/2017) 

Zdroj: AC Nielsen, vlastní zpracování 

Dochází k rozmělňování tržeb mezi různé typy (zejména nově vznikajících kombinací) 

přichutí, jelikož vývoj tržeb všech 5 nejoblíbenějších příchutí na trhu je za sledované období 

klesající a lehce pod třetinový podíl na trhu zaujímají příchutě, které se neřadí mezi deset 

nejoblíbenějších. 

V Tab. 12 je zobrazeno deset nejžádanějších objemových variant balení sirupů za období 

jednoho roku, počínaje zářím 2016 a konče srpnem 2017. 

Tab. 12: Nejoblíbenější velikost balení sirupů dle tržeb (9/2016 – 8/2017) 

pořadí objem mil. Kč tržní podíl 

1 0.7L 1 344,6 76,4% 

2 3L 135,7 7,7% 

3 0.71-0.99L 62,0 3,5% 

4 1L 49,4 2,8% 

5 0.26-0.37L 34,6 2,0% 

6 1.01-2.99L 21,5 1,2% 

7 0.2L 18,6 1,1% 

8 0.51-0.69L 16,0 0,9% 

9 0.5L 15,1 0,9% 

10 0.25L 14,6 0,8% 

  jiný objem 48,2 2,7% 

  celkem trh 1 760,5   

Zdroj: AC Nielsen, vlastní zpracování 
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Z výše uvedené tabulky zcela jasně vyplývá, že nejoblíbenější a jasně dominantní (přes 76 % 

tržního podílu) variantou objemu balení sirupu za sledované období (září 2016 až srpen 

2017) je 0,7 litru. Další a jedinou variantou balení, která se přehoupla přes 5 % hranici 

tržního podílu, je prodejní varianta tří litrů. 

 

Obr. 29: Top 5 objemových variant balení sirupů dle tržeb (9/2016 – 8/2017) 

Zdroj: AC Nielsen, vlastní zpracování 

Na Obr. 29 je v grafické podobně vidět opět výrazná převaha 0,7 l balení oproti ostatním 

variantám objemových balení. Společnost Kitl stáčí své ovocné a bylinné sirupy 

do skleněných lahví o objemu 0,5 litrů a do gastronomického balení bag-in-box, vhodného 

především pro restaurační provozy, o objemu 5 litrů. 

4.6 Analýza užší konkurence 

Tato podkapitola je zaměřena na konkurenci v užším slova smyslu – tedy na konkrétní 

podniky, které se nejvíce podobají svým charakterem a především svými produkty 

společnosti Kitl. Konkurenčních podniků existuje celá řada, ale pro potřeby této diplomové 

práce budou blíže analyzovány a porovnány produkty těchto čtyř společností: ZANZIBAR, 

s.r.o. (sirupy značky Monin), MY GASTRO s.r.o. (sirupy značky My Homemade 

Lemonade), Hradecké Delikatesy s.r.o. a Báťkovy sirupy s.r.o. 

4.6.1 Sirupy Monin 

Jak bylo uvedeno výše, sirupy pod značkou Monin v České republice distribuuje společnost 

ZANZIBAR s.r.o. Tato společnost vznikla v roce 1998 a sídlí na Kladně. Společnost se 
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zabývá obchodem se sirupy Monin, které mají původ ve Francii a jejich cílovou skupinou 

jsou především bary a restaurace. To dokládá skutečnost, že firma MONIN S.A. je 

mimořádným přidruženým členem IBA (Mezinárodní Barmanská Asociace). Sirupy Monin 

se využívají jako přísady do míchaných alkoholických i nealkoholických nápojů či koktejlů. 

Společnost Zanzibar má ve svém portfoliu i ovocná pyré, likéry, cidery, speciální piva, 

nealkoholické limonády či toppingy (Zanzibar, 2018).  

Stejně jako společnost Kitl, firma Zanzibar provozuje e-shop, kde lze veškeré produkty 

zakoupit. V další části této práce je při porovnávání podobných produktů vycházeno právě 

z cen, které nabízejí společnosti ve svých on-line obchodech. 

Firma Zanzibar se prezentuje také na sociální síti Facebook, kam vkládá především 

fotografie z různých akcí či produktů. Četnost příspěvků je nižší než v případě firmy Kitl, 

která se prezentuje oproti podniku Zanzibar navíc také na sociální síti Instagram a pomocí 

vlastního kanálu na YouTube, kam pravidelně přidává videa pro výrobu receptů či z chodu 

firmy. 

Pro srovnání výrobků jsou vybrány ty produkty, které mají stejnou či velmi podobnou 

příchuť. Nejdříve jsou představeny ceny produktů a následně uveden popis či další rozdíly. 

Společnost Zanzibar konkuruje firmě Kitl při nabízení následujících příchutí sirupů: 

malinový, grapefruitový, mátový a zázvorový. 

Tab. 13: Porovnání cen – Malinový sirup MONIN 

název výrobku objem (ml) cena (Kč) cena (Kč)/100 ml 

Kitl Syrob Malinový s dužninou 500 129 25,8 

Malinový sirup - Monin Framboise 700 254 36,3 

Zdroj: www.kitl.cz, www.sirupy-koktejly.cz, vlastní zpracování 

Cenový rozdíl u malinového sirupu, při přepočtu na 100 ml produktu vychází, činí 10,5 Kč 

ve prospěch sirupu Kitl (viz Tab. 13). 

Tab. 14: Porovnání cen – Grapefruitový sirup MONIN 

název výrobku objem (ml) cena (Kč) cena (Kč)/100 ml 

Kitl Syrob Grapefruit s dužninou 500 119 23,8 

Grapefruitový růžový sirup - Monin 700 242 34,6 

Zdroj: www.kitl.cz, www.sirupy-koktejly.cz, vlastní zpracování 

V případě grapefruitového sirupu je cena za 100 ml produktu u sirupu Monin vyšší o 10,8 Kč 

(viz Tab. 14). 
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Tab. 15: Porovnání cen – Mátový sirup MONIN 

název výrobku objem (ml) cena (Kč) 
cena 

(Kč)/100 ml 

Kitl Syrob Mátový 500 119 23,8 

Mátový sirup - Monin Menthe 
Verte  700 219 31,3 

Zdroj: www.kitl.cz, www.sirupy-koktejly.cz, vlastní zpracování 

U mátového sirupu je cenový rozdíl mezi produkty nejnižší, avšak Kitl Syrob je při přepočtu 

na 100 ml stále výrazně levnější a to o 7,5 Kč (viz Tab. 15). 

Tab. 16: Porovnání cen – Zázvorový sirup MONIN 

název výrobku 
objem 

(ml) 
cena 
(Kč) 

cena (Kč)/100 
ml 

Kitl Syrob Zázvorový 500 119 23,8 

Zázvorový sirup - Monin Gingembre 700 271 38,7 

Zdroj: www.kitl.cz, www.sirupy-koktejly.cz, vlastní zpracování 

Zázvorový sirup je naopak sirupem, u kterého je rozdíl v ceně (při přepočtu na 100 ml 

objemu) nejvýraznější a činí 14,9 Kč (viz Tab. 16). 

V případě Monin i Kitl jsou sirupy vždy plněny do skleněných lahví, které jsou šetrnější pro 

uchovávání nápojů než obaly plastové a jsou i ekologičtější. Sirupy Monin působí 

luxusnějším dojmem než sirupy Kitl, jehož láhve jsou opatřeny tzv. mačkanou etiketou. 

Dostupnost sirupů Kitl je daleko širší než dostupnost sirupů Monin. Společnost Kitl nabízí 

na svém e-shopu dopravu zdarma od nákupu ve výši 1 000 Kč. E-shop firmy Zanzibar nabízí 

dopravu zdarma až od 2 200 Kč. Web a e-shop společnosti Zanzibar je méně přehledný 

a některé grafické prvky (např. produktové záložky) jsou velmi malé a špatně čitelné. 

U sirupů Monin chybí na e-shopu informace o jejich složení, u některých produktů (např. 

grapefruitový sirup) dokonce informace o objemu produktu. Naopak podnik Zanzibar 

disponuje daleko širším sortimentem sirupů než společnost Kitl a zaměřuje se na velmi 

neobvyklé a exkluzivní příchutě (např. banán, granátové jablko, liči apod.) a tím působí 

luxusnějším dojmem, za který jsou někteří zákazníci ochotni zaplatit a pravděpodobně 

nejsou tolik citliví na vyšší cenu. 

Obecně jsou tedy sirupy Monin dražší než sirupy společnosti Kitl, ale díky nižší dostupnosti 

působí luxusnějším dojmem, za který jsou zákazníci ochotni si připlatit. Sirupy Kitl cílí 

především na běžné koncové zákazníky (např. rodiny s dětmi), kdežto sirupy Monin jsou 

určeny spíše pro bary a restaurace. 
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4.6.2 Sirupy My Homemade Lemonade 

Jak již bylo zmíněno v textu výše, sirupy My Homemade Lemonade (dále jen MHL) jsou 

vyráběny společností MY GASTRO s.r.o., která sídlí v Praze a funguje od roku 2006. 

Společnost My Gastro se dále zabývá kupříkladu také dovozem dezertní čokolády, nabídkou 

jogurtových nápojů, kávy či čaje. 

V oblasti sirupů sází značka MHL převážně na distribuci do restauračních zařízení. K tomu 

společnost nabízí servírovací vybavení a další propagační a doplňkové předměty. Společnost 

Kitl má ve svém portfoliu rovněž nabídku pro gastro zákazníky – 5 litrové bag-in-boxy 

a servírovací vybavení s logem firmy. Dostupnost sirupů HML pro koncového zákazníka je 

velmi nízká, jelikož společnost My Gastro neprovozuje vlastní e-shop ani produkty 

nedodává do jiných obchodů, řetězců či farmářských prodejen. V jednom z mála obchodů, 

kde jsou k dostání, je e-shop www.teanergy.cz. Pro srovnání cen je proto využit právě tento 

zmíněný web. Zde si produkty MHL a výrobky Kitl konkurují v těchto příchutích: malina, 

zázvor, grapefruit a višeň. Jelikož je cena pro všechny uvedené příchutě v případě sirupů 

MHL stejná, je provedeno separátní cenové srovnání pouze u sirupů, kde se liší cena výrobků 

Kitl (Syrob Malinový). 

Tab. 17: Porovnání cen – Malinový sirup My Homemade Lemonade 

název výrobku objem (ml) cena (Kč) cena (Kč)/100 ml 

Kitl Syrob Malinový s dužninou 500 129 25,8 

Sirup MHL Malina s bazalkou 1000 400 40,0 

Zdroj: www.kitl.cz, www.teanergy.cz, vlastní zpracování 

V případě sirupu malinového činí cenový rozdíl po přepočtu na 100 ml produktu 14,2 Kč 

ve prospěch sirupu Kitl (viz Tab. 17). 

Tab. 18: Porovnání cen – Zázvorový, Grapefruitový a Višňový sirup My Homemade 

Lemonade 

název výrobku 
objem 

(ml) cena (Kč) 
cena 

(Kč)/100 ml 

Kitl Syrob Zázvorový, 
Grapefruit, Višňový 500 119 23,8 

Sirup MHL Zázvor, Grapefruit, 
Višeň 1000 400 40,0 

Zdroj: www.kitl.cz, www.teanergy.cz, vlastní zpracování 

U ostatních příchutí je cenový rozdíl na 100 ml ještě výraznější než u malinového sirupu 

a činí 16,2 Kč v neprospěch sirupů MHL (viz Tab. 18). 
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Obecně jsou sirupy MHL dražší než sirupy Kitl, preferují zcela odlišný styl distribuce 

a zaměřují se především na gastronomické zákazníky (restaurace, kavárny, bufety apod.). 

Sirupy plní rovněž jako společnost Kitl do skleněných lahví. Sirupy MHL tvoří firmě Kitl 

konkurenci pouze na poli gastronomických zákazníků, na poli koncových spotřebitelů 

hrozbu pro společnost Kitl nepředstavuje. 

4.6.3 Hradecké Delikatesy 

Společnost Hradecké Delikatesy s.r.o. byla založena v roce 2010, se sídlem, jak název 

napovídá, v Hradci Králové. Firma si zakládá na následujících čtyřech pojmech, které 

obsahuje i jejich logo: manufaktura, kvalita, zážitek a fantazie chutí. Orientuje se, podobně 

jako Kitl, na výrobu z přírodních surovin bez přidávání zbytečné chemie. Produktové 

portfolio společnosti Hradecké Delikatesy obsahuje krom sirupů, které budou dále 

porovnávány, také džemy, zavařeniny, pesta, omáčky, oleje či zeleninu naloženou v oleji 

(Hradecké Delikatesy, 2018). 

Společnost Hradecké Delikatesy a firma Kitl má v oblasti sirupů čtyři stejné příchutě, 

kterými jsou: malinová, mátová, zázvorová a bezová. Na tyto příchutě je také zaměřeno 

následující cenové porovnání. 

Tab. 19: Porovnání cen – Malinový sirup Hradecké Delikatesy 

název výrobku objem (ml) cena (Kč) cena (Kč)/100 ml 

Kitl Syrob Malinový s dužninou 500 129 25,8 

Malinový sirup - HRADECKÉ DELIKATESY 500 125 25,0 

Zdroj: www.kitl.cz, www.hradeckedelikatesy.cz, vlastní zpracování 

Malinový sirup je v případě obou firem jediným sirupem, který je dražší než všechny ostatní 

v jejich nabídce. Malinový sirup od firmy Hradecké Delikatesy vychází levněji o 80 haléřů 

(při přepočtu ceny na 100 ml výrobku) než sirup Kitl (viz Tab. 19). 

Tab. 20: Porovnání cen – Mátový, Zázvorový a Bezový sirup Hradecké Delikatesy 

název výrobku objem (ml) cena (Kč) cena (Kč)/100 ml 

Kitl Syrob Mátový, Zázvorový a Bezový 500 119 23,8 

Mátový, Zázvorový a Bezový sirup - HRADECKÉ 
DELIKATESY 500 115 23,0 

Zdroj: www.kitl.cz, www.hradeckedelikatesy.cz, vlastní zpracování 



80 

 

U ostatních příchutí sirupů, které mají společnosti Kitl a Hradecké Delikatesy společné je 

cena nižší v obou případech o 10 Kč a tudíž i rozdíl v ceně (po přepočtu na 100 ml produktu) 

je shodný – 0,8 Kč ve prospěch sirupu Hradeckých Delikates (viz Tab. 20). 

Výše uvedené ceny byly čerpány z e-shopu firmy Hradecké Delikatesy, který je velmi 

vkusně zakomponován do webových stránek společnosti. Celkově jsou webové stránky 

firmy přehledné a uživatelsky příjemné. Toto tvrzení ovšem platí i pro webové stránky a e-

shop společnosti Kitl. Rovněž oba konkurenti nabízejí ve svých e-shopech dopravu zboží 

zdarma při nákupu nad 1 000 Kč. Obě společnosti informují zákazníky, zda je vybírané zboží 

dostupné či nikoliv. V oblasti webových stránek a e-shopu jsou si společnosti Kitl a 

Hradecké Delikatesy rovnocennými konkurenty. Obě společnosti mají svůj profil na sociální 

síti Facebook a pravidelně vkládají aktuality a příspěvky, i když intenzita příspěvků je 

u společnosti Kitl o něco vyšší. 

Jak sirupy Kitl, tak sirupy Hradecké Delikatesy jsou stáčeny do skleněných obalů, které lépe 

vyhovují filozofii obou firem. Sirupy Hradeckých Delikates mají etiketu výrazně menší než 

sirupy Kitl a jsou plněny do lahví z čirého skla, takže je vidět barva nápoje (viz Příloha D). 

V případě sirupových lahví společnosti Kitl, které jsou vyrobeny ze zeleného skla, a celou 

láhev pokrývá etiketa, takže výsledný produkt uvnitř není viditelný. To s sebou může nést 

nevýhodu, kdy potenciální zákazník neví, jak obsah vypadá a může ho tento fakt odradit 

od nákupu. Na druhou stranu nespornou výhodou je ochrana produktu před světlem z okolí, 

které snižuje trvanlivost výrobku. Dále se lze z etikety na sirupu Kitl, díky její velikosti, 

dozvědět mnoho zajímavých informací. Na tuto charakteristiku lze hledět jako na výhodu 

i nevýhodu, protože etiketa může vypadat zmateně a je obtížnější najít konkrétní informace 

např. složení výrobku, což může některé zákazníky odradit od nákupu. 

Jak bylo uvedeno výše, společnost Hradecké Delikatesy se zaměřuje spíše na obchody se 

zdravou výživou či farmářské krámky a proto je dostupnost těchto výrobků 

na celorepublikové úrovni nižší než u společnosti Kitl. Plošné rozmístění odběratelů firmy 

Hradecké Delikatesy je však rovnoměrné na celém území ČR, proto by s nákupem 

pro většinu spotřebitelů neměly být spojené dodatečné náklady na dopravu. 

4.6.4 Báťkovy sirupy s.r.o. 

Historie firmy Báťkovy sirupy s.r.o. sahá pouze do roku 2012 a je tak z analyzovaných 

konkurentů nejmladší společností. Výrobní prostory podniku se nacházejí v Olomouci. 

Firma si zakládá na kvalitních vstupních surovinách a vyvážené bylinkové chuti a vůni. 
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Společnost Baťkovy sirupy vyrábí pouze tyto bylinkové sirupy, tudíž je portfolio firmy užší, 

což by mohla být pro firmu do budoucna hrozba v případě, že sirupy by ztratily u zákazníků 

na oblibě. Vyrábí ovšem dvojnásobně více druhů než společnost Kitl – konkrétně dvanáct. 

Průnik chutí se nachází v příchutích máty, bezu a také zázvoru. 

Podnik Báťkovy sirupy se prezentuje velmi jednoduchými webovými stránkami, které mají 

rovněž e-shop, ve kterém je možné zakoupit veškeré produkty. Na e-shopu ovšem není vidět, 

zda je zboží skladem či nikoliv. 

Tab. 21: Porovnání cen – Báťkův Mátový, Bezový a Zázvorový sirup 

název výrobku objem (ml) cena (Kč) cena (Kč)/100 ml 

Kitl Syrob Mátový, Bezový a Zázvorový 500 119 23,8 

Báťkův Mátový, Bezový a Zázvorový sirup 500 119 23,8 

Zdroj: www.kitl.cz, www.batkovysirupy.cz, vlastní zpracování 

V Tab. 21 je vidět, že shodné příchutě sirupů jak firmy Kitl, tak firmy Báťkovy sirupy se 

plní do lahví o objemu 0,5 l a cena je naprosto shodná – 119 Kč a obě dvě firmy také shodně 

používají skleněné obaly. Design obalu sirupu z dílny Báťkových sirupů působí velmi 

lehkým a elegantním dojmem, který dotváří zejména papírová kapsle kryjící šroubovací 

uzávěr a která je obvázaná mašličkou ladicí k viditelné barvě sirupu, jelikož je užito čiré sklo 

(viz Příloha D). 

Oproti podniku Kitl zaostává firma Báťkovy sirupy zejména v oblasti sociálních sítí  

a on-line médií. Firma má sice profil na Facebooku, ale aktualizuje ho jen sporadicky. 
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5 Stanovení pozice firmy na trhu 

Z výše uvedených analýz, modelů a porovnání s konkurenčními firmami vyplývá, že 

společnost Kitl se řadí do segmentu luxusnějších a dražších sirupů, které se zaměřují 

především na kvalitu vlastních výrobků s cílem chutného a především zdravého produktu, 

který tak oproti konvenčním sirupům disponuje přidanou hodnotu. 

Podnik Kitl aplikuje strategii diferenciace produktu, kdy se snaží odlišit svůj produkt 

od konkurentů na trhu zejména kvalitou, ale i neotřelým designem (podnik Kitl jako jediný 

aplikuje na sirupové láhve etikety, které pokrývají celou láhev od hrdla až po dno). Firma 

Kitl samozřejmě svoje náklady sleduje a vyhodnocuje, ale jejich snižování není prioritou 

a proto lze hovořit o strategii diferenciace. Firma Kitl se vydala cestou, kdy sirupy připravuje 

za studena a tepelnými úpravami tak nedochází k chuťové či barevné modifikaci výrobku. 

Nevýhodou je však nutnost přidávat konzervační látku, tak aby měly produkty garantovanou 

dobu trvanlivosti, což v očích některých spotřebitelů působí nepatřičně ve spojení 

s přírodními sirupy. 

Sirupový trh je poměrně mladý, ale zato velmi dynamický a měnící se, jak dokazují 

předchozí analýzy. Je zde evidentní zvyšující se poptávka po limonádách a sirupech 

od menších a lokálních výrobců, kteří se více soustředí na kvalitu surovin a výsledných 

produktů. Zatímco tržby velkých společnosti v lepším případě v posledních letech jen 

stagnují, tržby menších společností podobného typu jako Kitl stabilně rostou. V případě 

sirupů, které tvoří nadpoloviční tržby je spektrum cílového trhu široké – přes rodiny s dětmi 

či mladé bezdětné lidi, až po páry ve středním věku, lidi v důchodovém věku či 

gastronomické podniky. K umožnění oslovit takto široký okruh cílové skupiny došlo díky 

značnému rozšíření okruhu odběratelů, zvláště obchodních řetězců. 

Mezi nejvýraznější konkurenční výhody společnosti Kitl patří kupříkladu již výše zmíněný 

design produktů, dostupnost výrobků, dobrá pověst firmy, řada ocenění, obchodní 

zastoupení po celé ČR či sponzoring regionálních společenských a sportovních akcí. 

V oblasti marketingu a komunikace skrze moderní technologie společnost Kitl lehce zaspala 

dobu. Ještě donedávna měla pouze starší webové stránky fungující řadu let, což však do jisté 

míry korespondovalo s filozofií firmy, kdy stránky obsahovaly mnoho informací a textů. 

V polední době však firma Kitl začala v této oblasti velmi dobře a systematicky pracovat 

a zlepšovat se. Důkazem je kupříkladu profesionální a velmi často aktualizovaný profil 
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na sociální síti Facebook, dále také vlastní kanál na YouTube či Instagramu. Poslední dva 

zmíněné prvky prozatím nejsou rozvinuty do takové podoby jako facebookový profil firmy. 

Velkou změnou v nedávné době prošly internetové stránky společnosti, které dostaly 

moderní a vkusný vzhled. Stránky obsahují jednoduchý a přehledný internetový obchod, ale 

zároveň zůstal zachován firemní duch, kdy lze na stránkách nalézt informace o dobročinných 

projektech či historii léčitele Jana Antonína Eleazara Kittela, který je podnikovou inspirací. 

Celkově je konkurenční pozice firmy Kitl velmi dobrá, jak z pohledu výše analyzovaných 

finančních ukazatelů samotné firmy, tak také při přímém srovnávání s konkurenty a jejich 

produkty. Podnik též můžeme označit jako pionýra při vývoji a vytváření nových příchutí 

či produktů na českém trhu. 
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6 Návrh opatření pro posílení pozice firmy na trhu 

V této kapitole jsou v několika sekcích a bodech popsána opatření a doporučení, která by 

měla vést k posílení tržní pozice firmy. 

 Diverzifikace portfolia – v současné, rychle se měnící době je důležité, aby byly 

firmy připravené na měnící se podmínky na trhu a jelikož spotřebitelské trendy 

a preference se velmi rychle mění, je třeba mít připravené i záložní řešení v podobě 

typově zcela jiné produkce. Jak bylo uvedeno v práci dříve, společnost Kitl uvedla 

v prvním čtvrtletí roku 2018 na trh produkt Kitl Eligin BIO, který je přesně tímto 

výrobkem.  Jedná se o extra silný zázvor v prášku balený v přírodních kapslích, tedy 

o doplněk stravy – typ produktu velmi vzdálený od ovocných a bylinných sirupů, 

které tvoří core-business podniku Kitl. Před deseti lety byl trh sirupů velmi malý, 

dnes je i díky rostoucí oblibě „domácích“ limonád připravovaných přímo 

v restauracích velký. Za pár let se ovšem situace může změnit.  

Oproti některým konkurentům na trhu má společnost zatím pouze šest druhů sirupů, 

což může také snižovat potenciál tržeb firmy. 

 Inovace příchutí – zákazníci jsou v oblasti potravin a nápojů zvyklí vyžadovat 

novinky, proto je nezbytné i nadále nutné pracovat na inovaci portfolia firmy- nové 

příchutě, dárková balení apod. U společnosti Kitl se stává tradicí, že minimálně 

jednou ročně je představen zcela nový výrobek. Pro konkurenceschopnost této firmy 

je třeba v tomto tempu vytrvat i v dalších letech. 

 Zaměření na BIO kvalitu – stále větší množství zákazníků požaduje kvalitní 

výrobky s certifikací BIO kvality. Ta pomůže přilákat solventní zákazníky, kteří 

nejsou tak citliví na změnu ceny výrobku a do budoucna by tato skupina zákazníků 

mohla slibovat významný nárůst tržeb. Výroba BIO produktů také zlepšuje image 

podniku v očích veřejnosti. Další možností spadající do této podkategorie je vývoj 

kompletně nové receptury sirupů, k jejichž výrobě by nebyla třeba ani pasterizace 

ani použití konzervačních látek pro zajištění dostatečné trvanlivosti produktů. 

 Zachování cen, růst objemu prodejů, rozvoj trhů – jak bylo uvedeno v kapitole 

stanovení pozice firmy na trhu, sirupy Kitl nejsou v porovnání s běžnou konkurencí 

levné a proto je vhodné jejich cenu držet přibližně na stejné úrovni a růst společnosti 

táhnout především zvýšením objemů prodejů, ke kterému může dojít kupříkladu 

rozvojem nových trhů. Většina odběratelů společnosti Kitl se nachází v Čechách. 
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Morava a Slezsko skýtá zatím nevyužité možnosti. Další možností rozvoje trhů je 

export. Nyní společnost Kitl vyváží pouze minoritní část produkce na Slovensko 

a do exotické Austrálie. Podrobnější analýza potenciálu tržních příležitostí 

na zahraničních trzích přesahuje rámec této práce, a proto zde není dále řešeno. 

Nutno podotknout, že Česká republika je trhem, který je v oblasti sirupů velmi 

specifický a lze předpokládat, že trhy v okolních zemích, zejména v Německu 

a Polsku, které se díky své geografické poloze nabízejí jako nejvhodnější, budou mít 

také svá specifika a nebude jednoduché se těmto specifikům přizpůsobit. 

 Omezení sezónnosti – firma Kitl v posledních letech čelí poměrně velkým výkyvům 

v produkci, především v období od září do konce roku, kdy vyrábí pro zvýšenou 

poptávku před Vánocemi, což je způsobeno především nabídkou dárkových balíčků, 

které jsou pro mnohé zákazníky ideálním vánočním dárkem pro své blízké 

či kamarády. Těmto výkyvům by šlo čelit především novým uvedením takových 

produktů, které by byly žádané především v jarním a letním období, což by mohly 

být osvěžující letní šťávy např. z citrusových plodů. Druhou možností je navýšení 

kapacity výrobní linky, což by bylo investičně velmi náročné a technologie by nebyla 

v průběhu roku plně využita. 

 Odborná školení zaměstnanců – investice do školení a osobního rozvoje 

zaměstnanců firmě rozhodně pomůže s dalším vývojem. S předpokládaným růstem 

firmy bude potřeba zaměřit se na příchod nových, kvalifikovaných zaměstnanců a 

další vzdělávání těch stávajících.  

 Přerod malé firmy ve střední – jak bylo již dříve uvedeno, společnost Kitl roste 

vysokým tempem a z malé rodinné firmy se postupně stává středně velký podnik. To 

s sebou přináší výzvu v podobě vykrývání zvyšující se poptávky a zachování si 

puncu poctivé ruční výroby a regionálního charakteru produktů. Bude nutná 

restrukturalizace uvnitř společnosti, především přenastavení podnikových procesů 

a zodpovědností s důrazem na kvalitní informační tok ve firmě, tak aby bylo možné 

pružně reagovat na změny a potřeby firmy Kitl. 

 Investice do technologického vybavení výrobní linky – ač je výrobní linka 

poměrně moderní i nadále vyžaduje její obsluha poměrně vysoký podíl ruční práce, 

která je fyzicky velmi náročná. Z tohoto důvodu a také s přihlédnutím k nárůstu 

výroby v posledních letech je investice do technologického vybavení nevyhnutelná. 
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Nejvýhodnější zacílení investice by bylo do etiketovací linky, která je dnes úzkým 

hrdlem celého výrobního procesu. 

 Investice do automatizace procesů uvnitř firmy – valná většina procesů uvnitř 

společnosti (i rutinních) je prováděna přímo zaměstnanci firmy. Například 

elektronizací skladu by se významně snížil čas potřebný na vychystání objednávky, 

zpřesnila by se práce skladovými zásobami a odpadla tak povinnost pravidelných a 

časově náročných inventur. Dalším doporučením v této oblasti je zavedení nového 

centrálního ERP systému, který by obsahoval veškeré datové záznamy a který by byl 

srdcem celé firmy a pomohl také s vyhodnocováním obchodních údajů, na základě 

kterých by se utvářela strategie podniku. 

Poslední dva body představují kapitálově nejnáročnější opatření, která však v dlouhodobém 

horizontu tvoří nezbytný základ pro udržení či zlepšení konkurenceschopnosti firmy. Jejich 

včasnou implementací, by společnost Kitl mohla vybudovat výhodnou pozici před ostatními 

konkurenty na trhu. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo na základě analýzy konkurenčního prostředí a přímých 

konkurentů identifikovat konkurenční pozici na českém trhu vybrané společnosti. Práce je 

zaměřena na společnost Kitl s.r.o., která se zabývá výrobou a prodej alkoholických 

i nealkoholických nápojů a doplňky stravy. Konkurenční pozice podniku byla analyzována 

pouze v segmentu sirupů, jelikož aktuálně firmě generuje nejvyšší zisky. 

K naplnění hlavního cíle vedly cíle dílčí, mezi které se řadí vypracování SWOT analýzy, 

analýzy trhu sirupů a jeho specifik a také analýzy přímých konkurentů, kteří mají velmi 

podobnou filosofii a mezi které se řadí tyto čtyři značky sirupů: Monin, My Homemade 

Lemonade, Hradecké Delikatesy a Báťkovy bylinkové sirupy. 

SWOT analýza identifikovala např. tyto silné stránky: originalita produktů, dobrá pověst 

firmy. Mezi slabé stránky zařadila kupříkladu vyšší cenu výrobků, špatnou dopravní 

dostupnost výrobních prostor a horší organizaci práce. Hrozby představují především 

potenciální konkurence, legislativní a daňové změny, popř. ztráta klíčových zaměstnanců. 

Na druhé straně mezi příležitosti lze zařadit dostupnost dotačních programů, zavedení 

nových technologií do výrobních i administrativních procesů. 

Oproti celkovému trhu sirupů v obchodních řetězcích je trend tržeb firmy Kitl rostoucí 

i přesto, že příchutě sirupů Kitl se neřadí mezi nejžádanější na trhu a rovněž objemová 

velikost balení (podnik Kitl stáčí své sirupy do lahví o objemu 0,5 litru) nepatří mezi 

nejoblíbenější na trhu. 

Mezi přímými tržními konkurenty vyniká společnost neotřelým designem, širokou 

dostupností produktů, sponzoringem regionálních sportovních a společenských akcí, vyšší, 

ale adekvátní cenou či řadou ocenění, které firma v průběhu let získala. Tržní pozice podniku 

Kitl je tedy obecně velmi dobrá, což se projevuje také ve finanční analýze společnosti, která 

je v mnoha sledovaných ukazatelích nad odvětvovým průměrem. 

Na základě výše uvedených analýz byla navržena následující opatření pro posílení pozice 

firmy Kitl na trhu: 

 Diverzifikace portfolia, 

 inovace příchutí. 

 zaměření na BIO kvalitu, 

 zachování cen, růst objemu prodejů, rozvoj trhů, 
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 omezení sezónnosti, 

 školení zaměstnanců, 

 přerod malé firmy ve střední (nutnost vnitřní restrukturalizace podniku), 

 investice do technologického vybavení, 

 investice do automatizace procesů. 

Omezením této diplomové práce je ten fakt, že analýzy nemohou jít do větších detailů 

a podrobností z důvodu vyzrazení tajných informací, které by mohly posloužit 

konkurenčním podnikům. 

Tato práce by se mohla stát pro firmu Kitl s.r.o. doporučením a přehledem v jakých oblastech 

a jakým způsobem by mělo docházet k upevňování konkurenční pozice na trhu. 
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