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1 Úvod 
Všechny organizace se podobají živým organism�m. Život a existence firmy nachází 

svou analogii v p�írod�. Stejn� jako živé organismy se firma rodí, roste a sílí, zažívá své 

období dosp�losti a zralosti a pak stárne a umírá. Cyklus života má v p�írod� jasný pr�b�h 

s pevnými pravidly a stejn� tak firma prochází procesem svého vývoje se zjevnými znaky a 

normami. Schopnost p�ežití  firem je stejn� jako v p�írod� p�ímo úm�rná um�ní se 

p�izp�sobit, zm�nit. Dle Charlese Darwina v p�írod� nep�ežívají ti nejsiln�jší ani ti 

nejinteligentn�jší, ale ti kte�í jsou nejvíce schopni se zm�nit.  

Pochopení vývojové etapy a stadia životního cyklu, ve kterém se firma nachází, by 

m�lo usnadnit rozhodování, kam firmu dále sm��ovat. Stejn� jako kolob�h v p�írod�, je 

životní cesta firmy p�edvídatelná. Je t�eba respektovat její stadium na vývojové k�ivce. R�zná 

období v život� firmy vyžadují jiný p�ístup k jejímu �ízení, jiný pom�r kontroly a flexibility. 

P�ekotné úsp�šné výsledky  v jedné fázi, které znamenají velký skok ve vývoji firmy, mohou 

zp�sobit velké komplikace v následujících obdobích. P�echody mezi jednotlivými stadii mají 

charakter rozhraní, kdy  firma musí reagovat na svou pozici v rámci své životní k�ivky a pro 

další úsp�šný vývoj se musí zm�nit. Špatné na�asování zm�ny m�že zp�sobit p�ed�asné 

stárnutí nebo až pád firmy.    

Diplomová práce je v�nována problematice postavení firmy na vývojové k�ivce 

v rámci  životního cyklu. Pro stanovení pozice firmy na vývojové k�ivce byly vybrány r�zné 

metody, které nezávisle na sob� ur�í životní stadium, ve kterém se firma nachází. Po 

definování  postavení firmy na vývojové k�ivce budou stanoveny doporu�ení a návrhy pro 

další postup firmy tak, aby její další vývoj respektoval její životní stadium a využil tuto pozici 

pro optimální budoucí rozvoj. Tato práce je zam��ena na firmu st�ední velikosti podnikající 

v oblasti informa�ních technologií. Firma byla vybrána s ohledem na zajímavý vývoj v této 

oblasti podnikání, které je pom�rn� mladé a p�ekotn� se vyvíjející.  

Cílem práce je prov��it pozici vybrané firmy na k�ivce vývojového cyklu a 

navrhnout další doporu�ení pro její optimální budoucí vývoj. 

V teoreticko-metodické �ásti je nejprve popsán postup pro �ešení zadaného úkolu. 

Dále jsou charakterizovány metody v�nující se této problematice a to metoda kostek r�stu, 

metoda sledování výsledk� ve finan�ních výkazech a metoda podnikatelských rolí PAEI. 

Každá z t�chto metod p�istupuje ke stanovení postavení firmy na vývojové k�ivce rozdílným 
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zp�sobem, s využitím rozdílných nástroj�. Je zde vysv�tlena problematika použití 

jednotlivých metod v�etn� doporu�ení pro jejich praktické použití. 

V praktické �ásti je provedena analýza postavení pozice firmy v rámci jejího 

životního cyklu. P�i využití metod jsou používána finan�ní data sledované firmy a finan�ní 

data konkuren�ních firem v rámci sledovaného odv�tví. �ást analýzy je zpracována tabulkov�

s výsledným sestavením graf� a p�esnými výslednými hodnotami, �ást je provedena na 

základ� analytických úvah a myšlenkových rozbor�. Souhrnným výsledkem t�chto analýz je 

soubor ukazatel�, které charakterizují postavení firmy v rámci jejího vývojového cyklu. 

V poslední �ásti je ur�eno vývojové stadium firmy a provedeno porovnání výsledk�

jednotlivých metod. Zárove� tato �ást obsahuje návrhy a doporu�ení pro další strategický 

vývoj firmy respektující její postavení na vývojové k�ivce. 

¨¨ 
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2 Metodologie �ešení 
Tato �ást seznamuje se zvoleným postupem zadaného úkolu. Dále popisuje 

vývojovou k�ivku firmy z r�zným literárních a informa�ních zdroj�. Postupn� jsou popsány 

metody pro ur�ení postavení firmy na vývojové k�ivce.  

2.1 Postup �ešení 
Diplomová práce si klade za cíl prov��it pozici firmy na k�ivce vývojového cyklu a 

navrhnout opat�ení a doporu�ení pro její další sm��ování a vývoj. V rámci postupu �ešení byly 

stanoveny následující body: 

Pr�zkum dostupné literatury , shromážd�ní a výb�r informací pro oblast životního 

cyklu firem, výb�r literatury jak �eské tak i cizojazy�né, studium vybraného tématu 

Výb�r analyzované firmy, charakteristika firmy 

Shromážd�ní dat o zájmové firm� z výro�ních zpráv, pr�zkum webových stránek, 

kontakt s pracovníky firmy 

Pr�zkum tržního sektoru, ve kterém se firma pohybuje, využití databáze �eského 

statistického ú�adu, výb�r konkuren�ních firem vybrané spole�nosti dle dat CZECH TOP 100 

který je  uveden v p�íloze �.1, shromážd�ní výro�ních zpráv konkuren�ních firem. 

Zpracování dat 

Provedení analýzy dat s uplatn�ním jednotlivých metod, identifikace klí�ových 

ukazatel�, analýza definovaných problém�

Formalizace zjišt�ných skute�ností, zpracování doporu�ení pro budoucí vývoj, návrh 

�ešení definovaných problém�

Zpracování diplomového úkolu za�alo studiem literatury zabývající se zadanou 

problematikou. Využity byly �eské i zahrani�ní literární  zdroje. Na základ� studia vybraného 

tématu byla podrobn� popsána metodologie pro zpracování zadání. Posléze byla vybrána 

firma, na které bude zadaný úkol aplikován. Firma z oblasti informa�ních technologií byla 

zvolena vzhledem k vysoké zajímavosti vývoje daného sektoru, jehož rozvoj je patrný 

zejména v posledních dvaceti letech. Ve firm� byli kontaktování pracovníci a postupn�

shromaž�ovány informace o spole�nosti, které byly získány na základ� pozorování a 

rozhovor� se zam�stnanci a dále z webových stránek spole�nosti. Ekonomická data byla 
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získána z ve�ejn� dostupných zdroj�. Na základ� pochopení sektoru informa�ních technologií 

a rozhovor� s pracovníky firmy,  byli vytipováni hlavní konkurenti firmy a shromážd�na 

pot�ebná data pro další porovnání a analýzu. Pro získání dat o konkuren�ních firmách byla 

využita ve�ejn� p�ístupná databáze CZECH TOP 100. Data jsou uvedena v p�íloze �.1. Na 

základ� teoretických poznatk� byla zpracována analýza shromážd�ných  dat a provedeno 

myšlenkové zhodnocení definovaných problém�. Pro nalezení výsledk� byly zpracovány 

tabulky a grafické modely. Na základ� analýzy dat, tabulek a graf�, které byly výsledkem 

využitých metod byl definován bod, ve kterém se firma nachází v rámci svého vývojového 

cyklu. Výsledky jednotlivých metod byly porovnány a zhodnoceny. Posléze byly navrženy 

konkrétní �ešení a východiska pro budoucí vývoj firmy.  

2.2 Teoretické vymezení 
Pro každou organizaci jsou platná základní pravidla, v jejich životních cyklech se 

projevují vzorce chování, které se opakují. Životní k�ivka firmy postihuje vývoj firmy 

v jednotlivých stadiích jejího života.  Je obecn� platná pro vývoj všech firem a ur�ení bodu, 

ve kterém se momentáln� firma nachází, lze stanovit na základ� n�kolika metod.  

����� �����	
���
	������	����	

Každá firma se vyvíjí v �ase a pro popis tohoto vývoje se �asto využívá  analogie 

s r�stem �lov�ka. P�i studiu zdroj� bylo nalezeno mnoho r�zných typ� k�ivek nap�íklad 

empirický model k�ivky, který je rozd�len do období r�stu, stabilizace, krize a zániku. Nebo 

diagram Howarda Grosiera rozd�lený do p�ti fází vzniku, r�stu a rozvoje, stabilizace ústupu a 

zániku. Grosier vyzna�il v každé fázi možnou krizi a možnost r�stu.  

Pro tuto práci byla vybrána k�ivka, která pro vývojová stádia využívá analogii ze 

sv�ta lidí. Tato k�ivka p�edstavuje optimální pr�b�h a jsou na ní zazna�eny a popsány   možné 

d�vody zániku, které jsou rovn�ž taky charakteristicky  nazvány. Jedná se o popis k�ivky, 

která byla popsána v knize Managing corporate life cycles [Adizes,2004]. Základní d�lení je 

provedeno na t�i  �ásti R�st (Groving), Dosp�lost (Prime) a Stárnutí (Aging). Každá �ást je 

dále d�lena na  jednotlivá stádia, která budou dále popsána.Pro srovnání s p�vodní k�ivkou 

budou p�i popisu k�ivky ponechány p�vodní názvy v anglickém jazyce v závorkách. 

Obrázek životní k�ivky firmy dle [Adizes,2004] je zobrazena na obrázku 2.1. 
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Obrázek 2.1 Životní k�ivka firmy 

zdroj :Vlastní spracování dle [Adizes,2004] 

a) Námluvy (Curtship) 

První stádium se jmenuje Námluvy (Curtship). Jedná se o zárodek podnikatelského 

nápadu, p�edstava, idea podnikání. V této �ásti subjekt pouze uvažuje, sní o budoucí 

p�íležitosti. Jestliže subjekt nalezne dostatek odvahy, rozhodne se založit spole�nost nebo 

ponechá p�íležitost pouze ve stádiu p�edstav. Rozhodnutí neuskute�nit své sny je dle 

[Adizes,2004] nazýváno Aféra (Affair). Název Aféra vychází z faktu, že se subjekt musí 

rozhodnout, jestli je to opravdu pravá p�íležitost. Doslovn� jeto to opravdová láska nebo 

pouze flirt.( “ Is it real true love, or Is it jast an affair.“ ) [Adizes,2004, s.30].  

b) Ranné d�tství (Infancy) 

Pokud se p�edstava uskute�ní, subjekt se posouvá do fáze raného d�tství. Jedná se o 

zrození firmy, p�etvo�ení ideji na skute�nost. Tato fáze je charakteristická silnou produktovou 

orientací a operacionalizací produktu. Pro další vývoj firmy je nutné vysoké pracovní 

nasazení. Riziko je v�tší než viditelné, daleko v�tší než si subjekt dokáže p�edstavit. Subjekt 

svádí zápas o samotné p�ežití. Firma bývá �asto podkapitalizovaná. Pokud subjekt nezvládne 
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zatížení a rozhodne se ukon�it �innost   dojde k takzvané d�tské úmrtnosti ( Infant 

mortality).  

c) Prudký r�st (Go-Go) 

P�ežije li subjekt ranné d�tství nastává další fáze  a to fáze Prudkého r�stu.

Spole�nost je siln� obchodn� zam��ena, prodeje rostou, pr�vodním znakem je dobré cash 

flow. Subjekt zažívá úsp�chy. Dochází k r�stu arogance spole�nosti. Spole�nost má rozvinutý 

proaktivní marketing. Za�íná využívat integraci. V této fázi p�ichází �as na delegaci, vytvá�í 

se pravidla a politika firmy. Delegace zahrnuje transformaci úkol� sm�rem dol� v podnikové 

hierarchii a vytvá�ení podmínek pro jejich angažované provád�ní. 

Rozvoj pravidel a politik indikuje rostoucí d�raz administrativního subsystému, který 

subjekt posouvá k následující vývojové fázi, adolescenci. 

Pokud dojde k zániku spole�nosti v tomto vývojovém stádiu pak je to ozna�ováno 

jako Past zakladatele (Fouder´s trap). Jedná se o p�ípad, kdy firma v této fázi nezvládne 

vybudovat administrativní systém, a institucionalizovat vedení (leaderschip). 

d) Dospívání (Adolescence) 

V tomto cyklu vývoje nastává p�echodová fáze pojmenovaná dospívání 

(Adolescence). Této fázi se také �íká znovuzrození, ne fyzické, jako na po�átku, ale 

emocionální. 

 V tomto stádiu musí subjekt vy�ešit tyto výzvy: 

Delegování pravomocí - je také používána anologie s p�echodem od absolutní 

monarchie ke konstitu�ní monarchii. S delegováním pravomocí nesmí zakladatelé ztratit 

kontrolu (“The trick is delegate authority without losing control”) [Aadizes,2004,s.79]. 

Zm�na vedení - p�echod z �ízení  podnikatelem na �ízení profesionálními manažery. 

Zm�na zam��ení - zm�na od více je lépe k lépe je více. P�echod od pracovat tvrd�ji 

k pracovat chyt�eji. 

Tyto zm�ny vyvolávají konflikty mezi: 

• Stávajícími a nov� p�íchozími subjekty 

• Zakladateli a profesionálními manažery 
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• Zakladateli a jejich firmou 

• Zájmy spole�nosti a individuálními zájmy 

Jestliže se poda�í vybudovat efektivní administrativu a institucionalizovat vedení 

spole�nosti posune se firma do další fáze vývoje, jinak nastává úpadek který se nazývá 

Rozchod (Divorce). Ten je zpravidla zp�soben nevy�ešením výše uvedených konflikt� mezi 

jednotlivými subjekty. 

P�edcházející fází byl ukon�en proces dospívání a subjekt se posunul do dosp�losti. 

e) Dosp�lost (Prime) 

 Dosp�lost je �ást k�ivky, která se d�lí do dvou základních úsek� a to Ranná 

dosp�lost (Early prime) a Pozdní dosp�lost (Late prime). Dosp�lost je optimální �ást k�ivky, 

kdy je dosažen vyvážený pom�r mezi sebekontrolou a flexibilitou organizace. 

f) Ranná dosp�lost 

Spole�nost, která je ve stádiu Ranné dosp�losti, se vyzna�uje t�mito 

charakteristikami:  

Vize a hodnoty

Lidé v organizaci v��í, že  to co d�lají, je d�ležité. V�dí, kdo jsou zájmové skupiny 

(stakeholders), a rozeznávají jejich pot�eby. Lidé p�ijímají zodpov�dnost a pracují pro 

komunitní projekty, vtahují své kolegy do t�chto projekt�. Hodnoty organizace zahrnují, 

integritu, hrdost, a spole�enskou odpov�dnost. 

Institualizovaný proces vedení  

Lidé musí v�d�t a rozum�t kde a jak se d�lají rozhodnutí. Každá organizace musí mít 

konstituci, která definuje jednání vedení. Konstituce nemusí být v psané form�, ale musí být 

praktikována. 

�ídit a podporovat kreativitu  

Nekontrolovaná tvo�ivost plýtvá  prost�edky. Vedení musí vyladit proces 

kontrolovaného vývoje nového produktu, aby odpovídal prodejním požadavk�m a rychlosti 

zm�n prodejního trhu. Je t�eba stanovit jednozna�n� odpov�dnost za jednotlivé kroky vývoje 
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p�ípadn� stanovit také okamžik ukon�ení vývoje projekt�, které momentáln� nejsou vhodné k 

realizaci. Cílem je vyváženost protich�dných sil, kterými jsou tvo�ivost a kontroly, inovace a 

komercionalizace,  trhu a technologie.  

Splynutí cíle  

V tomto míst� je orientace na zákazníka skute�ná, ale není výhradní. Spole�nost 

m�že poradit zákazník�m, co by m�li chtít. Nep�istoupí na jakékoli p�ání zákazníka, když 

není v souladu s cíly a hodnotami organizace,  se strategií,  porušuje ziskové cíle,  nebo je 

p�íliš náro�ná na personální a jiné zdroje. Firma musí být dostate�n�  disciplinovaná, aby 

chránila soubor svých mnohostranných cíl�.  

Zam��ení a priority

Organizace ve fázi  Dosp�losti má agresivní plán rozvoje firmy, ale variance mezi 

skute�ným a p�edvídaným rozpo�tem jsou v p�ípustném rozsahu. Vize a agresivita je stejná 

jako v období  Prudkého r�stu, ale je kontrolovatelná a p�edvídatelná, díky zkušenostem 

získaným b�hem dospívání. 

 Funk�ní systémy a organiza�ní struktura 

Organizace  integruje své procesy do funk�ních systém�. Organiza�ní struktura je 

správn� nastavena. Mise je v souladu s pravomocí a mocenskou strukturou, stejn� jako tok 

informací a systém odm�n. 

Vynikající p�edvídatelnost 

Firmy v Dosp�losti mají vedení, strukturu, a systém odm��ování podporující žádoucí 

chování. Jsou vedeni vizemi, které nejsou jen vyjád�ením ega jednotlivce. Firma má plány a 

systémy, které kontrolují jejich pln�ní. Tyto systémy zajiš	ují v�asnou korekci plánu. Pouze 

události mimo jejich kontrolu mohou firmu ohrozit. Dokonce i v tomto p�ípad� jsou firmy v 

Dosp�losti lépe p�ipraveny na p�ežití, než konkurence postrádající manažerkou sílu.

R�st prodeje i zisku 

Zisková firma musí být nejenom efektivní, ale také vysoce ú�inná. Firma dokáže 

zvýšit prodeje i zisk díky pozornosti, kterou v�nuje jak stran� náklad� tak p�íjm�. Dokáže 

optimalizovat p�íjmy i ziskové marže na optimální úrove�. 

Organiza�ní plodnost 
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Firma vytvá�í nové spole�nosti, nové obchodní jednotky, které mají své vlastní 

výrobky, vlastní výrobní schopnosti a vlastní prodejní schopnosti. Nové jednotky jsou celé 

subjekty schopné postavit se na vlastní p�st. 

Vnit�ní a vn�jší organiza�ní integrace a soudržnost 

Dosp�lé spole�nosti jsou charakterizovány kulturou vzájemné d�v�ry a respektu. 

Konflikty nikdy nep�er�stají v osobní st�ety.  Lidé ve firm� nesouhlasí bez obav z následk�, 

o�ekávají, že jejich názory budou vyslechnuty a bude jim v�novaná pozornost. 

Vnit�ní soudržnost umožní organizaci v�novat svou energii na externí soudržnost. 

Dosp�lé organizace jsou dob�e integrovány s jejich klienty, dodavateli, investory, a do 

komunity obecn�.  

Hlavním úkolem organizace v období Dosp�losti je udržet se ve fázi Dosp�losti 

(“The main challenge and the greatest problem of Prime is staying in 

Prime”)[Adhizes,2004,s.108].

g) Pozdní dosp�lost 

Stadium Pozdní dosp�losti se projevuje stejnými znaky jako stadium poklesu (Fall), 

proto je t�žké ur�it p�echod mezi Pozdní dosp�lostí a stádiem Poklesu. Tyto dv� stadia jsou 

brána jako jedno. Rozdíl je v tom, že Pozdní dosp�lost je stále  ješt� rostoucí fází, až do 

maxima k�ivky životního cyklu firmy. Na rozdíl od stádia Poklesu, která je za maximem na 

sestupné �ásti. 

Organizace nacházející se ve stadiu Pozdní dosp�losti je stále silná, ale ztrácí 

flexibilitu, kreativitu a nadšení pro zm�ny. Je po�ád zam��ena na výsledek, a dob�e 

organizována, ale v menším rozsahu, než d�íve. Nové ideje jsou  vyslyšeny, ale je menší 

ochota investovat do nových teritorii.  Stádium Pozdní dosp�losti je ozna�ováno také jako 

zóna smíšených signál�. Je to fáze, kdy spole�nost p�echází ze stádia R�stu do stádia Stárnutí. 

Zm�ní se p�ístup firmy.  

h) Aristokracie (Aristocracy)  

Aristokratická organizace ztrácí flexibilitu, kterou získala ve stadiu Dosp�losti, avšak 

tato flexibilita má dlouhotrvající ú�inek a trvá dlouho, než se zcela vy�erpá. Schopnost 

dosáhnout a p�inést výsledky také klesá. Hlavním cílem jsou krátkodobé cíle a nízké riziko. 
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Spole�nost inklinuje k pr�m�rnosti. Spole�nost zasela semínko pr�m�rnosti ( „The 

organization has sown the seeds of mediocrity.“)[Adhizes,2004, s.155]. 

Pro firmu v této fázi jsou p�ízna�ní tyto charakteristiky: 

Snížila svá o�ekávání r�stu. Má malý zájem o dobývání nových trh�, technologií, a 

hranic. Zam��uje se na minulé úsp�chy, spíše než budoucí vize. Zm�ny jsou podez�elé. 

Odm��ují ty, kte�í d�lají to, co se jim �ekne. Více se zajímají o mezilidské vztahy, než o 

p�evzetí rizika. Utrácí peníze na kontrolní systémy, výhody a za�ízení. Více se zajímá  o to, 

jak se v�ci d�lají, než o to, co a pro� se d�lá. Hodnotu vidí ve  formálních šatech, dobré 

adrese, a tradici. Zam�stnává lidi, kte�í mají na starosti vitalitu spole�nosti, ale provozní 

motto je „ned�lat vlny“. Vyvolává pouze zanedbatelné vnit�ní inovace. Kupuje ostatní 

spole�nosti, aby získala nové produkty, trhy, a dokonce i podnikání. 

Disponuje velkou hotovostí pro realizaci cíle. 

Spole�nosti pro f�ze a akvizice si firma vybírá takové, které jsou v stadiu Prudkého 

r�stu. Spole�nost ve stádiu Ranného d�tství  je pro ni p�íliš mladá a riziková, ve stadiu 

Dospívání  je pro ni p�íliš problémová, a ve stadiu Dosp�losti p�íliš drahá. 

Pro spole�nost ve stádiu prudkého r�stu je akvizice Aristokratickou spole�ností 

velice riziková.  M�že ztratit dynamiku r�stu a orientaci na n�kolik let. Tato spole�nost 

nem�že snadno vy�ešit problémy p�evzaté od Aristokratické spole�nosti, Aristokratická 

spole�nost spot�ebovává stále více exekutivního �asu, což m�že ohrozit ob� spole�nosti. 

h) Svalování viny(Recrimination) 

Dalším stádiem se spole�nost dostává k p�echodovému mostu ke kone�nému 

rozkladu. Pr�vodními znaky tohoto stadia je personifikace problému, �eší se, kdo za problém 

m�že, a ne co by se s problémem dalo d�lat. Spíše, než �ešení problému organizace, se 

vyvolávají  interpersonální konflikty, diskreditace všech ostatních. Paranoia zmrazí 

organizaci. Do interních spor� se zapojí všichni, a nikdo nemá �as navázat spojení 

s pot�ebami externích zákazník�. Základní pot�ebou je hledání „ob�tních beránk�“ pro vlastní 

p�ežití jedinc�. 

V orginále k�ivky [Adizes,2004] se tato �ást nazývá Salem city(m�sto Salem, stát 

Massachussets, USA). P�i pátrání pro� bylo pro tuto �ást použito názvu tohoto m�sta byly 

objeveny  zajímavé  historické souvislosti, které názorn� charakterizují chování organizace 

v této �ásti k�ivky. Název je odkazem na Salemský inkvizi�ní proces z roku 1692, mezi 
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evropskými imigranty v tomto m�st�. V procesu bylo usmrceno 18 lidí v�etn� místního 

pastora. Po jejich smrti se mezi ostatními obyvateli ší�il strach a nesouhlas se zabitím 

stíhaných osob za nedostatku skute�ných d�kazných prost�edk�. V roce 1696 se všichni 

porotci p�iznali k omylu. 

i) Byrokracie( Bureaucracy) 

V tomto stadiu je organizace  klinicky udržována p�i život�. Prodloužení existence je 

možné jen díky subvencím nebo zestátn�ním. Po p�echodovém stadiu Svalování viny by m�la 

organizace zaniknout, ale nezanikne díky um�lým podp�rným systém�m. Podnikatelé se již 

nepodílejí na d�ní. V takové organizaci p�ežívají pouze administráto�i pro administraci 

systému. Soust�edí se pouze na pravidla a politiku. Organizace není schopna si zajistit 

dostate�né zdroje pro p�ežití sama. P�ežití organizace je politické rozhodnutí. 

Organizace vyžaduje um�lé systémy pro podporu života a odálení smrti. Pro� je 

dostanou? Díky politickému rozhodnutí(“The organization requires artificial life-support 

systems to fend off death. Where does it come from? Political decision.“).[Adizes,2004.s.175]. 

Jeden z nejvíce charakteristických znak� byrokratické organizace je uctívání psaného 

slova. Spole�nost pokra�uje setrva�ností, ne z n�jakého d�vodu. Zapomn�la, pro� existuje. 

Exekutiva organizace postrádá smysl �ízení. Jednotlivá odd�lení mají p�ehled pouze nad svou 

�ástí, nikdo nemá celkový p�ehled, pro� se co d�lá, za jakým ú�elem. 

j)Smrt (Death)  

Organizace je definována jako nedostatek zdroj� pro zaplacení �len� organizace za 

práci. Nikdo už nemá d�vod pracovat. Není politická v�le dále podporovat organizaci. Kdyby 

m�lo záležet na nespokojených zákaznících spole�nost by už neexistovala. Smrt fakticky 

nastala už p�ed fází byrokracie politickým rozhodnutím udržet spole�nost p�i život�. 

2.3 Analytické nástroje 
Tato �ást bude zam��ena na teoretické vymezení metod, které budou použity pro 

ur�ení pozice firmy ve fázi životního cyklu. Pro vy�ešení zadaného problému byly vybrány a 

popsány tyto metody: 

• Metoda kostek r�stu 
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• Metoda sledování výsledk� ve finan�ních výkazech 

• Metoda PAEI , CAPI  

����� ������	
����
	�����	
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Tato metoda je založena na vytvo�ení šesti profil� spole�nosti, které nazýváme 

kostkami. Každý profil je jednou stranou rozložené krychle, je možno použít p�irovnání k 

jedné stran�  známé Rubikovy kostky. Metoda je založena na p�edpokladu r�stu spole�nosti 

na základ� její velikosti a rozsahu. Sestavením šesti kostek do výsledného modelu 

transformace se odhalí možnosti dalšího r�stu a rozvoje spole�nosti a na základ� toho dojde 

k ur�ení pozice firmy na k�ivce životního cyklu. Dle [Wizjak,2009] odpovídá model 

transformace jednomu ze �ty� vývojových stádii odv�tví. Jedná se o stadium po�áte�ní fáze, 

fáze r�stu, fáze zacílení a fáze vyrovnání. Vhodný model je vybrán s ohledem na velikost 

firmy, je rozlišován pro velké firmy a model pro malé a st�ední firmy.  

a) První kostka - velikost a rozsah spole�nosti 

První kostka definuje pozici firmy podle její velikosti a rozsahu. Absolutní velikost 

firmy je charakterizována tržní kapitalizací. Ve spole�nostech kotovaných na burze je tento 

ukazatel dán tržní cenou akcie nasobenou po�tem všech akcií. V podmínkách sledované firmy 

byla pro stanovení tržní kapitalizace zvolena hodnota ukazatele trvalý zisk/investi�ní riziko 

[Ma�ík, 1998]. Relativní velikost ur�ují tržby. 

Firmy se�azené podle absolutní a relativní velikosti jsou ve výsledku  rozd�leny do 

�ty� kvadrant� velcí líd�i, menší líd�i, velcí následovatelé, menší následovatelé. Podle 

p�íslušnosti k jednotlivým kvadrant�m je ur�eno postavení zájmové firmy v odpovídajícím 

kvadrantu.  

Velcí líd�i mají velkou relativní i absolutní velikost a rozsah, pat�í mezi t�i 

nejúsp�šn�jší spole�nosti na trhu v rámci daného odv�tví. Mají tedy vysokou tržní kapitalizaci 

na trhu a velký objem tržeb.  

Menší líd�i p�edstavují kategorii nízké absolutní velikosti a rozsahu a velké relativní 

velikosti a rozsahu . Velcí následovatelé mají nízkou tržní kapitalizaci a vysoké tržby.  
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Velcí následovatelé jsou firmy s vysokou absolutní velikostí a rozsahem a nízkou 

relativní velikostí a rozsahem. Jedná se tedy o firmy s vysokou tržní kapitalizací a nízkými 

tržbami. 

Menší následovatelé mají nízkou absolutní velikost a rozsah a nízkou relativní 

velikost a rozsah. Jsou to firmy s nízkou tržní kapitalizací a nízkými tržbami.  

b) Druhá kostka - profil r�stu 

Druhá kostka definuje pozici firmy v rámci profilu r�stu, �ímž je myšlen dlouhodobý 

r�st tržeb a zisku. Pro výpo�et r�stu tržeb a zisku je použit výpo�et ro�ní zm�ny tržeb a zisku 

za sledované období. Pro stanovení ukazatele trvalého zisku a tržeb je vypo�ten vážený 

pr�m�r o�išt�ný o maximální a minimální hodnotu za hodnocená období.  

V této �ásti bude provedeno i srovnání finan�ních ukazatel� s konkurencí. Vybrány 

byly �ty�i základní ukazatele, které by m�ly v dané souvislosti být dosta�ující. Ukazatele jsou 

použity jako dopl�kové pro srovnání v rámci spole�ností a pro stanovení cílových hodnot pro 

další sm�r firmy. 

Rentabilita aktiv 

Tržby / po�et zam�stnanc� - Produktivita práce 

Tržby / vlastní kapitál – obrat kapitálu 

Dluhy/vlastní kapitál – finan�ní zdraví 

Profil r�stu je definován na základ� dlouhodobého r�stu tržeb a dlouhodobého r�stu 

zisku. Segment je rozd�len na  spole�nosti s r�stem tržeb v�tším než 11,5% a menším než 

11,5% a spole�nosti s dlouhodobým r�stem zisku v�tším než 12%  a s r�stem zisku menším 

než 12%. Tyto hodnoty byly p�evzaty  [Wizjak,2009, s.44]. 

Firmy se�azené podle profilu r�stu jsou rozd�leny do �ty� kategorií. Jsou to 

spole�nosti zam��ené na r�st tržeb, spole�nosti s nejlepšími výsledky, spole�nosti se špatnými 

výsledky, spole�nosti zam��ené na r�st zisku.  
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        c) T�etí kostka - sm�r r�stu 

T�etí kostka definuje pozici firmy v rámci sm�ru r�stu. Sm�r r�stu ur�íme podle 

stupn� internacionalizace a diverzifikace produkt�. Internacionalizace p�edstavuje p�sobení 

firmy na mezinárodních trzích. Diverzifikace znamená roz�le�ování a rozši�ování produkce  

na v�tší množství produkt�. Výsledkem analýzy je roz�len�ní firem do �ty� kategorií. Jsou to 

firmy využívající regionální víceodv�tvové niky, které jsou charakterizovány vysokou 

diverzifikací a nízkou internacionalizací, firmy využívající regionální produktové niky, které 

znamenají nízkou produktovou diverzifikaci a nízkou internacionalizaci, dále se jedná o firmy 

využívající mezinárodní produktové niky tvo�ené podniky s vysokou internacionalizací a 

nízkou produktovou diverzifikací a firmy s celkovým globálním trhem, které znamenají 

vysokou internacionalizaci i diverzifikaci. 

e) �tvrtá kostka - schopnost r�stu 

�tvrtá kostka definuje pozici firmy vzhledem k její schopnosti r�stu. Pro ur�ení 

sm�ru r�stu jsou posouzeny tržní a produktové synergie. Od p�edchozí kostky r�stu se liší 

tím, že zatímco diverzifikace a internacionalizace sama o sob� neposkytuje konkuren�ní 

výhodu, �tvrtá kostka toto zachycuje. Podle stupn� produktových a tržních synergií, které lze 

znásobit a dosáhnout tak díky nim dalšího r�stu, rozlišujeme mezi �ty�mi druhy schopností 

r�stu. Spole�nosti s produktovým nebo regionálním zam��ením p�edstavují schopnost nízké 

tržní i produktové synergie. Firmy mající schopnosti související s výrobky  nabízejí násobení 

synergií na stran� výrobk�, ale nízké synergie v rámci trhu. Firmy vlastnící schopnosti 

související s trhem nabízejí tržní výhody, ovšem nízké produktové synergie. Firmy, které 

v sob� soust�e�ují jak produktové, tak tržní synergie nazýváme firmy se schopností 

související s velikostí a rozsahem

f)  Pátá kostka - aplikace metod r�stu 

Pátá kostka definuje postavení spole�nosti vzhledem k její aplikaci metod r�stu. R�st 

je v tomto p�ípad� rozd�len na interní r�st, který p�edstavuje r�st firmy pomocí vlastních 

zdroj� a externí r�st formou fúzí, akvizicí a aliancí. V tomto p�ípad� pak rozd�lujeme firmy 

do �ty� kvadrant� a to firmy s organickým r�stem, které mají nízké požadavky na investice a 

malé p�ekážky bránící r�stu. Dále pak firmy využívající spolupráce, které jsou 

charakterizovány nízkými požadavky na investice a velkými p�ekážkami nap�íklad kv�li 

komplikované struktu�e �ízení a zájm�. V dalším kvadrantu jsou to firmy, které provád�jí 
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akvizice a mají vysoké požadavky na investice a nízké p�ekážky implementace dále firmy, 

které provád�jí megaf�ze.  

g) Šestá kostka - organiza�ní uspo�ádání 

Tato kostka se v�nuje organiza�nímu uspo�ádání spole�nosti a hodnotí firmy 

z hlediska produktové a regionální komplexity. Na základ� zhodnocení organiza�ního 

uspo�ádání lze firmy rozd�lit na centralizované funk�ní jednotky, decentralizované regionální 

jednotky, decentralizované produktové jednotky a decentralizované produktové a regionální 

jednotky. Tyto modely lze podrobn�ji definovat pro každou konkrétní spole�nost s popisem 

jejího vlastního konkrétního uspo�ádání. 

h) Model transformace spole�nosti 

Z výše uvedených kostek r�stu sestavíme vhodný model transformace pro danou 

spole�nost v grafické podob� rozložené krychle. Každá strana krychle p�edstavuje jednu 

kostku r�stu. Analýzou výsledných kostek r�stu pro danou spole�nost bude ur�en sm�r jejího 

vývoje v jednotlivých oblastech. Na základ� stanovených výsledk� bude ur�ena pozice firmy 

v rámci jejího životního cyklu. 
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Metoda pracuje ze základními statistickými výkazy hodnotícími ekonomickou 

úsp�šnost firmy a to výkaz P�ehled o finan�ních tocích a Výkaz zisku a ztráty vycházející 

z akruálního tedy b�žného  ú�etnictví. Vývoj ukazatel� byl vyhodnocen za období posledních 

patnácti let.  

Metoda využívá ukazatele finan�ní výkonnosti z výkazu cash flow a to cash flow 

z provozní , investi�ní a finan�ní �innosti a jejich obdobu ve výkazu zisku a ztráty, ukazatel 

�istého zisku, investic a finan�ního zisku. Absolutní hodnoty a p�ír�stky jednotlivých 

ukazatel� jsou sestaveny do tabulek a graf� a sledován jejich vývoj v pr�b�hu hodnoceného 

období. V jednotlivých fázích životního cyklu firmy se tyto ukazatele chovají ur�itým 

zp�sobem – rostou, klesají nebo jsou stabilní. Kombinace chování t�chto ukazatel� pak 

ukazuje na stadium vývoje firmy a jeho postavení na vývojové k�ivce.  

První stadium životního cyklu firmy je stadium startovací, kdy firma za�íná rozvíjet 

své podnikání, zam��uje se na produkci nových výrobk�, získání nových trh�. Tato fáze je 

charakteristická  zvyšováním hodnoty aktiv formou investic, vysokými výp�j�ními náklady 



�

� �	

na vlastní i cizí kapitál. Z hlediska finan�ních hodnot zde roste finan�ní kapitál a investi�ní 

kapitál, provozní kapitál roste zatím zvolna. 

Druhé stadium životního cyklu firmy je stadium r�stové. Spole�nost po úsp�šném 

za�átku pokra�uje v r�stu. Roste zisk, rostou p�íjmy, roste cash flow z provozní �innosti. 

O�ekávané zisky z investi�ních �inností se zvyšují a firma vyžaduje vysoký p�íliv finan�ních 

prost�edk�. Vzhledem k tomu, že firma ješt� není zcela na trhu zavedená, náklady na kapitál 

vlastní i cizí jsou stále dost vysoké, tedy je záporný také tok z finan�ních �inností. Rostou 

tedy všechny kategorie cash flow a všechny kategorie výkaz� zisk� a ztráty. 

T�etí stadium životního cyklu firmy je obdobím zralosti a stabilizace. Zisk firmy a 

provozní cash flow jsou na nejvyšší úrovni. Investi�ní cash flow již není tak vysoké, odpisy 

sta�í k obnov� investic ani p�íležitosti na trhu již nejsou tak velké. Nejistota kapitálových 

investor� i finan�ních institucí klesá, klesají tedy i náklady na výp�j�ní kapitál a s nimi i 

záporné cash flow z finan�ních operací. Akcioná�i vyhodnotí, že místo reinvestování všech 

zisk�, bude výhodn�jší vyplácet dividendy. 

Ve fázi poklesu tržní potenciál firmy klesá v d�sledku intenzivního vlivu 

konkurence, zm�ny technologie nebo jiných p�í�in. Toto stadium životního cyklu firmy je 

obvykle charakterizováno poklesem tržeb, nevyužitím výrobní kapacity. Manaže�i se mohou 

snažit zmírnit klesající trend firmy a zam��ují se na inovace a investice, které mohou být ve 

zvýšené mí�e rizikové. 

����� ������	�#$%&'#�%	

a)PAEI 

Metoda vychází z posouzení chování firmy a míry uplatn�ní charakteristických 

vlastností chování firmy.  

Název PAEI p�edstavuje �ty�i role pro �ízení organice. Tato zkratka vychází 

z anglických názv� rolí. Purposeful (u�elová), Administrative (administrativní), 

Entrepreneurial (podnikatelská), Integrative (integrující).  

P – ú�elová role znamená úlohu firmy jako producenta. Poskytuje �ešení pot�eb 

vyžadovaných zákazníky. Produkuje výsledky, ke kterým se firma zavázala. Pracuje podle 

o�ekávání zákazník�. Tato role zp�sobí, že organizace produkuje výsledky, pro které existuje. 
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A – administrativní role znamená organizování, systematizaci a plánování. Firma 

zajiš	uje, aby se vše stalo ve správný �as, se správnou intenzitou a ve správném po�adí. 

 P a A role má vliv a efektivitu v krátkém období,  pouze tyto dv� role zajiš	ují 

ziskovost v krátkém období. 

E - podnikatelská role p�edvídá pot�ebné zm�ny v budoucnosti a aktivn� posouvá 

organizaci k této budoucnosti.  P�ipravuje organizaci na  budoucí pot�eby zákazník�. Jde o 

kreativní p�edvídání budoucnosti. Kreativita musí být podpo�ena p�edstavivostí pro utvo�ení 

celkového obrazu. E role vytvá�í efektivitu organizace v dlouhém období. Pro tuto roli je se 

hodí citát Alberta Einsteina p�edstavivost je d�ležit�jší než v�domosti(“Imagination is more 

important than knowledge.”).  

I -integra�ní role vyvíjí kulturu vzájemné závislosti a blízkého vztahu uvnit� firmy, 

posiluje jedine�nou firemní kulturu. M�ní v�domí organizace z mechanického na organické. 

Má dlouhodobý vliv. 

Pokud má být firma efektivní a ú�inná v krátkém i dlouhém období musí uplat�ovat 

všechny �ty�i složky vzájemn�, avšak mezi jednotlivými rolemi  dochází k nekompatibilit�, 

není možné dosáhnout úplného využití všech rolí v jednom okamžiku. Sekvence siln�jších a 

slabších rolí determinují postavení firmy na k�ivce vývoje. 

Typická sekvence PAEI vývoje firmy je patrná z obrázku 2.2. Velká písmena 

ozna�ují siln�ji p�sobící role. 

Založení firmy p�evažuje role podnikatele charakteristika paEi, ve stádiu ranného 

d�tstí p�evažuje role producenta Paei, v období prudkého r�stu p�evažuje role producenta a 

podnikatele charakteristika PaEi, v období dospívání u firmy p�evyšuje administrátorská a 

podnikatelská role. Charakteristika   pAEi,  ve vývojovém stadiu ranné dosp�losti jsou vysoce 

využívány role producenta, administrátora a podnikatele. Charakteristika PAEi. 

Ve stádiu pozdní dosp�losti p�evyšuje role producenta, administrátora a integrátora 

charakteristika PAeI, stejnou charakteristiku má i vývojová fáze za vrcholem k�ivky.V 

aristokratickém stádiu má firma p�evažující role administrátora a integrátora. 
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Pro poslední t�i  fáze  vývoje je charakteristická absence n�kterých rolí. Fáze 

svalování viny pouze role administrátora a integrátora, byrokratické stádium pouze role 

administrátora,  a fáze smrti absence rolí.  

Obrázek 2.2 Pr�b�h rolí na životní k�ivce firmy 

       Zdroj: Vlastní spracování dle [Adizes,2004] 

b) CAPI 

CAPI p�edstavuje schopnost �ízení firmy, její sílu a p�edvídatelnost chování 

organizace.  Tato zkratka reprezentuje anglické názvy Coalesced (splynutí), Authority 

(autorita), Power (síla), Influence (vliv). Autorita, síla a vliv jsou zdrojem manažerské 

energie. CAPI je pr�nikem t�chto t�í energií. K�ivka CAPI se vyvíjí s vývojem firmy. 

Dosahuje vrcholu mezi stádii Ranné a pozdní dosp�losti firmy. 

V r�zných fázích vývoje firmy jsou tyto �ty�i formy �ízení uplat�ovány r�zným 

zp�sobem v závislosti na  umíst�ní firmy na vývojové k�ivce.  Autorita je používána jinak 

v po�áte�ním rozvojovém stadiu vývoje a jinak v kone�né fázi p�ed ukon�ením podnikání. 
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Stejn� tak i ostatní složky – síla, vliv a splynutí. Jedná se o metodu  posouzení vnit�ního a 

vn�jšího chování firmy.  

����( )!�����	������� 
*	�����	�����	��+���	

V této kapitole byl sestaven postup �ešení diplomové práce. Byla stanovena 

metodologie �ešení zadaného úkolu a popsány jednotlivé metody analýzy. Na hodnocení 

životního cyklu firem je možné pohlížet z více úhl� pohledu a to jednak ze strany možností a 

p�íležitostí pro rozvoj spole�ností, ale také ze strany vývoje finan�ních ukazatel� nebo 

charakteristického chování firmy v okolním prost�edí. 

Pro další �ešení   diplomové práce byla stanovena jako st�žejní metoda kostek r�stu, 

ostatní metody byly zvoleny jako dopl�kové. Metoda kostek r�stu byla zvolena jako hlavní 

z d�vodu komplexního p�ístupu k problematice a hodnocení spole�nosti vzhledem k jejímu 

r�stu a rozvoji do budoucna. 
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3 Problematika vývojového cyklu firem poskytujících služby  v 
 informa�ních technologiích 

Tradice tohoto odv�tví je pom�rn� krátká, první po�átky vývoje informa�ních 

technologií spadají do poloviny minulého století, ale masový rozvoj odv�tví za�al 

v devadesátých letech 20 stolení. Zna�ný r�st odv�tví byl založen p�edevším rozší�ením 

výpo�etní techniky do firem a domácností. Vzhledem k p�ekotnému r�stu se toto odv�tví stalo 

velmi atraktivní pro velké množství firem. 

Pro pochopení tržního prost�edí firem v této oblasti byla prozkoumána databáze 

�eského statistického ú�adu - CZSO, která nabízí i výstupy v grafech. Níže následuje n�kolik 

vygenerovaných statistik, které charakterizují situaci v oblasti firem podnikajících v  

informa�ních a telekomunika�ních technologiích. 

Trh je již z velké �ásti nasycen, p�esto dle statistik CZSO po�et firem neustále roste. 

Nejv�tší podíl mají fyzické osoby cca 25 tis., zhruba dvojnásobek právnických subjekt�. 

P�evažují domácí podniky cca 6tis. nad zahrani�ními afilacemi cca 2,4tis. Tempo r�stu 

domácích podnik� je úm�rné s tempu r�stu po�tu  zahrani�ních podnik�. Situaci znázor�uje 

graf 3.1 z databáze CZSO ICT0180UC. 

Graf 3.1 Firmy v segmentu ICT podle právní formy 
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 Zdroj: databáze CZSO 

�

Celkem se v sektoru informa�ních a komunika�ních technologii vyskytuje p�es 32tis. 

subjekt�. Po�et firem v sektoru  roste o n�kolik set ro�n�. Situace je znázorn�na v grafu 3.2 

sektor ICT  celkem z databáze CZSO ICT0180UC. 

Graf 3.2 Sektor ICT celkem 

Zdroj: databáze CZSO 

Velkých firem nad 250 zam�stnanc� je cca 75, i u t�chto firem je vid�t nár�st v �ádu 

jednotek. Situace je znázorn�na v grafu 3.3  z databáze CZSO ICT0180UC.  
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Graf 3.3 Firmy v ICT nad 250  zam�stnanc�  

Zdroj: databáze CZSO 

V�tší podíl firem je v oblasti služeb, v této oblasti je i rychlejší nár�st po�tu firem. 

Situace je znázorn�na v grafu 3.4 z databáze CZSO ICT0180UC. 

Graf 3.4 Srovnání firem v ICT se zam��ením na služby a výrobu 

�

Zdroj: databáze CZSO 
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Z výše uvedených statistik a graf� vyplývá, že na trhu služeb poskytovaných  

v informa�ních a telekomunika�ních technologiích  je dynamické tržní prost�edí, kde  vznikají 

malé flexibilní firmy. Trh v oboru je tak již pom�rn� nasycen a prost�edí v tomto odv�tví je 

tedy siln� konkuren�ní.  

Vývojový cyklus firem v informa�ních technologiích je zna�n� ovlivn�n rychlostí 

vývoje nových technologii. Jedná se o takzvanou oblast firem se špi�kovou technologií. 

Firmy se musí rychle p�izp�sobovat jak situaci na trhu, tak neustále sledovat postupující 

vývoj. Musí být dostate�n� pružné, aby mohly rychle zavád�t inovace. P�i dlouhém cyklu 

vývoje a uvád�ní produkt� na trh se mohou dostat do situace, kdy budou vynakládat 

prost�edky a energii na produkt,  který je již p�ekonán.  

Podnikání v oblasti služeb v  informa�ních a telekomunika�ních technologiích je 

založeno na základ� znalostí, vyžaduje odborníky jak z oblasti technologií tak z oblasti 

projektového �ízení, logistiky, znalosti v oblasti práva a norem. Na trhu je nedostatek 

odborník� a tak si je firmy p�etahují mezi sebou, to má dva d�sledky vysokou cenu a 

p�enesení znalostí do konkuren�ní firmy. Velkým nebezpe�ím pro firmy je i to že si 

zam�stnanci a manaže�i zakládají vlastní firmy,  kde zúro�í léta vývoje spole�nosti ve sv�j 

prosp�ch.  

Rizikem pro firmy v této oblasti je prudký vývoj technologii, firma m�že vynaložit 

zna�né prost�edky pro zvládnutí ur�ité technologie, ale tato technologie m�že zastarat a stát se 

nekonkurenceschopnou d�íve,  než se investice vrátí. Investice do vývoje vyžadují zna�ný 

p�ísun finan�ních prost�edk�, p�estože výsledek bývá �asto nejistý a nep�inášející zisk. 

�

�

�

�

�

�
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4 Vstupní charakteristika zájmové firmy 

Pro diplomovou práci byla vybrána firma AutoCont CZ a.s. Tato spole�nost podniká 

v oboru informa�ních technologií již od po�átku 90 let. Má zajímavou historii a pr�b�h své 

existence. 

Název firmy: AutoCont CZ a.s. 

Právní forma:Akciová spole�nost (listinné akcie na jméno nejsou ve�ejn� obchodovatelné) 

Akcie:250 ks kmenové akcie na jméno v jmenovité hodnot� 100 000 K�

Sídlo: Hornopolní 34, 702 00 Ostrava, �eská republika 

Základní jm�ní: 25 000 000 K�

Rok založení: 1990 

Obrat: 2,5mld

Po�et zam�stnanc�: 654 

Historie firmy: 

Firma AutoCont CZ a.s.  je �eská firma podnikající na trhu od roku 1990. Byla 

založena spolupracovníky Ostravské pobo�ky podniku Kancelá�ské stroje – �ídící systémy, 

která se zabývala dodávkami pr�myslové automatizace. Po založení firmy p�evyšovala 

poptávka po hardwarovém vybavení poptávku po dodávce automatizace, a proto se spole�nost  

rozd�lila na AutoCont CZ  orientující se na dodávky výpo�etní techniky a AutoCont Cotrol 

Systems  zabývající se dodávkami pr�myslové automatizace. V roce 1991 se firma snažila o 

r�st a vybudovala první pobo�ky v Praze a Brn� a v následujících letech firma systematicky 

vytvá�ela  pobo�kovou sí	 po celé �eské republice. Zastoupení vytvá�ela formou zakládání 

firem s ru�ením omezeným, ve kterých m�la v�tšinový podíl, menšinový podíl vlastnil 

management pobo�ky. 

V roce 1994 m�la firma vybudovánu sí	 padesáti pobo�ek po celé �eské republice. 

Uvedla do provozu výrobní linku na montáž po�íta��. Hlavním zam��ením byl prodej 

po�íta��, prodej p�íslušenství pro výpo�etní techniku, a servis výpo�etní techniky. Firma 

pokrývala celý logistický �et�zec a to distribuci, výrobu a prodej výpo�etní techniky po celé 

republice. Byla p�ímým prodejcem a zárove� dodavatelem do ostatních prodejních �et�zc�. 



�

� ��

V roce 1997 až 1998 v d�sledku velkého r�stu a tlaku trhu za�ala mít firma problémy 

s �ízením velkého po�tu samostatných s.r.o. Proto p�istoupila   na vykoupení menšinových 

podíl� v t�chto pobo�kách  a na slou�ení do jedné firmy. Pak provedla rozd�lení na dv� �ásti, 

�ást pro distribuci a prodej Atcomputers a �ást pro dodávky koncovým uživatel�m AutoCont 

CZ.  

Do této doby AutoCont CZ fungoval více mén� jako dodavatel výpo�etní techniky a 

software, v�etn� vybudování a implementace infrastruktury. Instaloval opera�ní systémy  a 

servery na koncová za�ízení, instaloval po�íta�ové sít�, ale nenabízel sofistikovaná �ešení 

komplexních dodávek v�etn� vývoje speciálních  aplikací.  

Po rozd�lení došlo u AutoCont CZ na základ� požadavk� zákazník� k prudkému 

 rozvoji specializace p�edevším v oblasti r�zných  informa�ních systém� pro �ízení výroby, 

mailové služby, aplikací pro internet. 

V roce 2000 firma AutoCont CZ získala první velkou zakázku v podob� kompletního 

outsoucingu informa�ních technologii v p�ední zdravotní  pojiš	ovn�. Vybudovala kompletní 

informa�ní systém pro �ízení ekonomiky, výroby a distribuce po firmu Svit Zlín. 

V roce 2001 až 2003 firma realizovala projekt Internet do škol. Tento projekt byl 

realizovaný konsorciem firem, z nichž nejv�tší byl �eský Telecom. Tento projekt se ocitl již 

b�hem realizace pod mediálním tlakem. 

V roce 2005 firma p�istoupila k vybudování regionálních obchodních center a 

pobo�ky p�evedla pod tyto centra v regionech. N�které pobo�ky byly zrušeny. D�vodem byla 

p�ehledn�jší organiza�ní struktura. Posléze se firma rozhodla ukon�it p�ímý prodej p�es 

klasické obchody s výpo�etní technikou v pobo�kové síti a orientovat se výhradn� na firemní 

klientelu.  

V roce 2009 se firma rozhodla expandovat pomocí akvizic, poda�ilo se p�evzít 

n�kolik firem se stejným zam��ením. 

V roce 2011 došlo k rozvoji aktivit na Slovensku prost�ednictvím úsp�šné akvizice 

firmy Versity, která se zm�nila  v roce 2012 na firmu AutoCont SK a.s. 

Nyní je firma AutoCont CZ firmou, která nabízí komplexní nabídku v oblasti služeb 

v informa�ních a komunika�ních technologii v rámci celé �eské republiky . Nabízí dodávky 
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kompletní infrastruktury, zajiš	uje provoz a správu aplikací a infrastruktury, vyvíjí aplikace a 

informa�ní systémy. Zam��uje se výhradn� na podnikovou klientelu a státní správu.  

Následující graf 4.1 a graf 4.2 zobrazují dosažené výsledk� firmy v pr�b�hu let 2003 

až 2011. 

Graf 4.1 Vývoj tržeb 
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zdroj:Vlastní zpracování dle výro�ních zpráv AutoCont CZ 

Graf 4.2 Vývoj hospodá�ského výsledku 
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Zdroj: Vlastní zpracování dle výro�ních zpráv AutoCont CZ 
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4.1 Specifikace organiza�ní struktury 
�

Firma AutoCont CZ a.s.  je �len�ná na �ty�i specializované divize a sí	 regionálních 

obchodních center. Specializované divize samostatn� �eší požadavky zákazník� a 

zpracovávají samostatn� vedené projekty a zakázky.  Regionální centra �eší požadavky 

zákazník� v daných regionech a lokalitách. K �ešení úkol� využívají specializované 

divize.Organiza�ní uspo�ádání zobrazuje obrázek 4.1. 

Obrázek 4.1 Organiza�ní struktura 

zdroj: AutoCont CZ 

(���� )�� ����"����*	����"�	

V následujícím textu je popsána produktová nápl� jednotlivých divizí firmy. 

Divize ITI – IT infrastruktura 

Problematika IT infrastruktury je velice široká. Za�íná u kabel� položených v zemi a 

naftových generátor� zajiš	ujících elektrický proud p�i výpadku. Pokra�uje p�es výstavbu 

datových center, komunika�ní infrastrukturu, nastavení klientského prost�edí k zajišt�ním IT 
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bezpe�nosti a monitoringu. Kon�í školením uživatel� a právními rozbory, zda informa�ní 

systémy zákazníka spl�ují všechny zákonné požadavky. 

Divize ITSM – Outsourcing 

V outsourcingu se zam��ují na dodávky služeb provozu IT infrastruktury a aplikací 

zejména u velkých zákazník�. Cílem implementace outsourcingu IT služeb je zajišt�ní IT 

podpory v plném rozsahu dle aktuálních požadavk� zákazníka s tím, že zodpov�dností 

zákazníka je pouze specifikovat své požadavky v této oblasti. Služby outsourcingu umí 

nabídnout i velmi komplexn� a to v�etn� p�evzetí majetku a pracovník�. 

Divize PAS – Podnikové aplikace a služby 

Divize pro podniky a ve�ejnou správu dodává informa�ní systémy pro �ízení 

finan�ních, lidských a materiálových zdroj� (ERP), manažerské informa�ní systémy a 

specializované provozní informa�ní systémy pro výrobu, obchod, servis, dodávky služeb, 

lesnickou �innost, zdravotnictví, láze�ství, dodávky investi�ních celk�, správu budov, 

vydavatelství a projektové �ízení. Zam��ujeme se také na oblast personálních a mzdových 

informa�ních systém�, weby a firemní portály a systémy pro tvorbu a správu životního cyklu 

dokument�. �ešení buduje na platformách spole�nosti Microsoft – Dynamics NAV, 

Dynamics AX, Dynamics CRM, SharePoint v�. Nintex, Project a Project Server. 

Divize ESA – Enterprise Solutions and Applications 

Divize ESA se zabývá správou dokument� a vývojem softwaru: 

V oblasti správy dokument� nabízí veškeré služby pro správu dokument�, 

digitalizaci, následné vyt�žování dat a archivaci. Zákazníky jsou zejména v�tší spole�nosti, 

korporace a velké organizace státní nebo ve�ejné správy. Služeb a �ešení využívá také �ada 

dalších spole�ností se specifickými požadavky na své systémy a �ešení v oblasti správy a 

ob�hu dokument�. Dodávaná �ešení jsou založena na technologiích IBM, Kofax, Adobe, 

Microsoft a Nintex.  

Vývoj softwaru znamená výstavbu konkrétního �ešení pro konkrétního klienta, 

kterým jsou v�tšinou velké firmy a státní správa. Uplat�uje se zejména tam, kde nesta�í nákup 

standardního existujícího produktu. Díky širokému technologickému know-how existuje 

schopnost realizovat velmi r�znorodé projekty. Sou�ástí  portfolia je p�edevším vývoj 

aplikací, informa�ní portály, integra�ní projekty a systémy pro vyhledávání.  



�

� ��

(���� ,�-�������	�. !����	 �����	/,0'1		

Umož�ují efektivn� zprost�edkovat celou nabídku �ešení a služeb spole�nosti všem 

zákazník�m po celé �eské republice. Díky dlouhodobému místnímu p�sobení, znalosti 

regionu, firem a lidí na jedné stran� a znalosti nabídky a vnit�ní struktury AutoContu na stran�

druhé je firma  schopna rychle reagovat na aktuální pot�eby zákazník�. Regionální obchodní 

centra disponují týmem zkušených obchodník�. Tato centra jsou  v p�ípad� pot�eby kdykoli 

schopna získat obchodní a technickou podporu z jakékoli specializované  �ásti AutoContu 

CZ.  Struktura ROC odpovídá struktu�e kraj� �eské republiky jak je patrno z obrázku 4.2.  

Obrázek 4.2 Rozmíst�ní regionálních center v �R 

Zdroj: Webové stránky AutoCont CZ 
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4.2 Vlastnické vztahy 
Spole�nost AutoCont CZ je za�len�na do skupiny AutoCont Holding a.s.  Za�len�ní 

je znázorn�no na obrázku 4.3. AutoCont Holding a.s je �eský soukromý holding p�sobící v 

�eské republice a na Slovensku. Nejv�tší a nejvýznamn�jší �ástí této skupiny je AutoCont 

CZ. Do holdingu dále pat�í slovenská spole�nost AutoCont SK a.s., která podniká v 

obdobných oblastech jako AutoCont CZ a spole�nost CAD Studio, nejvýznamn�jší �eský 

dodavatel CAD �ešení a služeb založených na technologiích Autodesk. V roce 2011 dosáhl 

AutoCont Holding konsolidovaných tržeb více než 3,3mld.K�

 . 

Obrázek 4.3 Za�len�ní do holdingu 

Zdroj: Webové stránky AutoCont CZ 
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5 Praktická analýza prov��ení vývojového cyklu v podmínkách 
konkrétní firmy 

Pro vlastní analýzu byla použita metoda kostek r�stu [Wizjak,2009] jako primární  a 

metoda sledování výsledku ve finan�ních výkazech [Falk,2006]  a metoda PAEI 

[Adizes,2004].  jako dopl�kové.  Metody byly uzp�sobeny použití v podmínkách velikosti a 

specifik místního trhu. V první �ásti budou postupn� stanoveny jednotlivé kostky r�stu pro 

analyzovanou firmu.  [Wizjak,2009]. V druhé �ásti budou zváženy zjišt�né skute�nosti a 

ur�eno postavení na vývojové k�ivce dle k�ivky  popsané v knize Managing Corporate Life 

Cycle [Adizes,2004].  

5.1 Metoda kostek r�stu 
P�i zpracování byly použity finan�ní výkazy analyzované firmy za období 2003-

2011. Jsou to výkazy zisk� a ztráty, finan�ní rozvahy a cash flow. Dopl�kové údaje byly 

získány z p�íloh k ú�etním záv�rkám v t�chto letech.  

Ke zjišt�ní informací o konkuren�ních firmách byly použity údaje z databáze 

CZECH TOP 100 uvedené v p�íloze �.1.  

a) První kostka – velikost a rozsah spole�nosti 

P�i zpracování první kostky byla ur�ena absolutní a relativní velikost firmy. 

Absolutní velikost se ur�uje jako tržní kapitalizace. Protože v�tšina firem není kotována na 

burze bude tržní kapitalizace nahrazena vzorcem : 

k

z
k i

T
T =                     

 Tk-tržní kapitalizace 

Tz- trvalý zisk(vážený pr�m�r zisku za x let o�išt�nému o maximum a minimum) 

ik-riziková prémie  

Trvalý zisk u sledované firmy je vypo�ten jako vážený pr�m�r ukazatele výsledek 

hospoda�ení za ú�etní období od roku 2003-2011. Výsledná hodnota se rovná 84 358 tis.K�

p�i investi�ní riziku 20 procent viz. [Ma�ík1998, s.128]. Dosazením do rovnice je  vypo�tena  
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hodnota tržní kapitalizace 421 792 tis.K�. Relativní velikost odpovídá velikosti tržeb 

.Velikost tržeb v roce 2011 se rovná 2 544 893 tis.K�. 

Absolutní velikost firmy je 421 792 tis. K�. 

Relativní velikost firmy je 2 544 893 tis. K�

Dále byli vybráni p�ímí konkurenti firmy na �eském trhu  spole�nosti Hawlett 

Packard, IBM a ICZ. U t�chto firem byla také vypo�tena jejich absolutní a relativní velikost 

dle postupu uvedeného výše. 

Tabulka 5.1 zobrazuje tržby a hospodá�ské výsledky zájmové firmy a p�ímých 

konkurent� za období 2003  až 2011 s vyzna�enými maximy a minimy hospodá�ského 

výsledk�. 

Tabulka 5.1 Hospodá�ské výsledky a tržby AutoCont CZ a konkuren�ních firem 

firma Položka 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

AutoCont Tržby 
2 438 

611
2 613 

571
2 216 

781
2 312 

653
2 353 

139
2 372 

831
2 370 

460
2 544 

893
2 365 

554

  HV 
150 
188 118 933 60 321 73 714 74 008 93 489

102 
297 74 866 47 300

                      

HP Tržby 
5 707 

745
5 350 

684
4 451 

806
5 082 

178
6 131 

787
5 943 

813
6 416 

959
7 130 

476
7 435 

951

  HV -53 486 121 615
164 
326 705 700

490 
386

626 
938

855 
952

709 
628

503 
804

                      

IBM Tržby 0
5 199 

811
5 230 

099
5 272 

056
5 539 

667
5 327 

082
6 780 

227
6 177 

163
8 495 

247

  HV   50 509 45 319 8 822 1 225 1 482 37 680 1 991
167 
580

                      

ICZ Tržby 37 274 94 223
522 
892 875 189

1 043 
786

1 261 
288

992 
212

864 
441

959 
571

  HV 3 497 9 050 32 389 13 079 24 457
132 
495 15 209 9 525 11 977

zdroj :vlastní zpracování dle výro�ních zpráv firem  

Tabulka  5.2 zobrazuje hodnoty pro výpo�et tržní kapitalizace 
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Tabulka 5.2Tabulka pro výpo�et tržní kapitalizace 

 Min HV Max HV Trvalý 
zisk 

Investi�ní 
riziko 

Tržní 
kapitalizace

Autocont 47 300 150 188 84 359 0,2 421 793

HP -53 486 855 952 551 714 0,2 2 758 571

IBM 1 225 167 580 17 804 0,2 89 021

ICZ 3 497 132 495 15 283 0,2 76 416

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 5.3 obsahuje vypo�tené výsledky absolutní a relativní velikosti sledované 

firmy a jejích p�ímých konkurent�

Tabulka 5.3 Tabulka absolutní a relativní velikosti firem 

 Absolutní velikost Relativní velikost 

Autocont 421 793 2 365 554

HP 2 758 571 7 435 951

IBM 89 021 8 495 247

ICZ 76 416 959 571

Zdroj: vlastní zprocování 

Dále byly zpracovány hodnoty pro ur�ení rozmezí jednotlivých segment�

v kvadrantu první kostky r�stu. 

Z databáze CZECH TOP100 p�íloha �.1,bylo vybráno prvních 80 firem z oboru 

informa�ních technologii které jsou se�azeny podle velikosti tržeb. U t�chto firem byly 

zjišt�ny tyto hodnoty: 

Minimální hodnota tržeb …………………..224 mil. K�

Maximální hodnota tržeb …………………11 722 mil.K�

První kvartil tržeb ……………………….. 379,75 mil. K�

Medián  tržeb ……………………………813,5 mil. K�. 

T�etí kvartil tržeb ………………………..1 528,75 mil.K�

Dále byly u t�chto 80 firem vypo�ítány hodnoty tržní kapitalizace, které pro tyto 

ú�ely byly nahrazeny vlastním jm�ním. Zjišt�ny byly tyto hodnoty: 

Minimální hodnota tržní kapitalizace …………. -13 mil. K�

Maximální hodnota tržní kapitalizace ………….. 69 097mil.K�
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První kvartil tržní kapitalizace ………………….46,75mil. K�

Medián  tržní kapitalizace ………………………107 mil. K�. 

T�etí kvartil tržní kapitalizace  ………………… 279,5 mil.K�

Ze zjišt�ných dat byla stanovena velikost tržeb pro charakteristiku velké firmy na 

�eském trhu v segmentu informa�ních a komunika�ních technologii. Z hlediska absolutní 

velikosti je velikost tržeb v�tších, než je t�etí kvartil tržeb dosahovaný   osmdesáti firmami 

s nejv�tšími tržbami, tedy tržbami v�tšími než 1,528 mld.K�. Z hlediska relativní hodnoty 

byli stanoveni jako líd�i první t�i firmy s nejv�tší tržní kapitalizací. T�etí firma v po�adí dle 

tržní kapitalizace má hodnotu tržní kapitalizace 2,1 mld.K�  

Výsledky byly znázorn�ny v grafu 5.1 kde byl stanoven profil rozsahu a velikosti  

firmy AutoCont CZ a p�ímých konkurent�. 

Graf 5.1 Graf profilu rozsahu a velikosti firmy a konkurent�
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Zdroj: vlastní zpracování 

Výsledkem pro ur�ení profilu firmy AutoCont CZ z hlediska první kostky je, že se  

�adí mezi velké následovatele, tedy firmy s nízkou tržní kapitalizací a vysokými tržbami. 
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b) Druhá kostka - profil r�stu 

P�i zpracování druhé kostky byl definován profil r�stu sledované spole�nosti na 

základ� stanovení  dlouhodobého r�stu tržeb a dlouhodobého r�stu zisku. Tržní segment byl 

rozd�len na  spole�nosti s r�stem tržeb v�tším než 11,5% a menším než 11,5% a spole�nosti 

s dlouhodobým r�stem zisku v�tším než 12%  a s r�stem zisku menším než 12%. Tyto 

hodnoty byly p�evzaty  [Wizjak,2009, s.44]. 

Byla vytvo�ena tabulka s ro�ními p�ír�stky hospodá�ského výsledku a tržeb. Pro 

výpo�et byly odstran�ny  maximální a minimální hodnoty, pak byl aplikován vážený pr�m�r. 

�

�

=

=

∆⋅

=∆
n

i
i

n

i
ii

D

w

HVw

HV

1

1      

DHV∆ …………..dlouhodobý r�st hospodá�ského výsledku 

iHV∆ …………….p�ír�stek hospodá�ského výsledku v daném roce 

iw ……………….váha daného roku 

 Stejný postup byl použit pro výpo�et dlouhodobého r�stu  tržeb. Po odstran�ní 

maxima a minima byl aplikován vzorec. 

�

�

=

=

∆⋅

=∆
n

i
i

n

i
ii

D

w

TRw

TR

1

1

DTR∆ …………..dlouhodobý r�st tržeb 

iTR∆ …………….p�ír�stek hospodá�ského výsledku v daném roce 

iw ……………….váha daného roku 
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Tabulka 5.4 obsahuje ro�ní p�ír�stky tržeb a zisku v letech s vyzna�enými  

maximálními a minimálními hodnotami 

Tabulka 5.4 Meziro�ní p�ír�stky tržeb a zisku 

vývoj tržeb v procentech       

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Autocont 7,17% -15,18% 4,32% 1,75% 0,84% -0,10% 7,36% -7,05%

HP -6,26% -16,80% 14,16% 20,65% -3,07% 7,96% 11,12% 4,28%

IBM -0,65% 0,58% 0,80% 5,08% -3,84% 27,28% -8,89% 37,53%

ICZ 152,78% 454,95% 67,37% 19,26% 20,84% -21,33% -12,88% 11,00%

         

vývoj zisku v procentech       

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Autocont -20,81% -49,28% 22,20% 0,40% 26,32% 9,42% -26,82% -36,82%

HP 376,45% 35,12% 329,45% -30,51% 27,85% 36,53% -17,09% -29,00%

IBM 45,00% -10,28% -80,53% -86,11% 20,98% 2442,51% -94,72% 8316,88%

ICZ 158,79% 257,89% -59,62% 86,99% 441,75% -88,52% -37,37% 25,74%

Zdroj: vlastní zpracování dle výro�ních zpráv firem 

  

Tabulka 5.5 zobrazuje hodnoty dlouhodobého r�stu tržeb a zisku u firmy AutoCont 

CZ a konkuren�ních firem. 

�

Tabulka 5.5 Dlouhodobý r�st tržeb a zisku AutoCont CZ a konkurent�

dlouhodobý r�st tržeb dlouhodobý r�st zisku 

Autocont -0,87%  Autocont -13,93%

HP 6,00%  HP 31,63%

IBM 7,99%  IBM 676,11%

ICZ 20,49%  ICZ 38,63%

Zdroj:vlastní zpracování 

 Ze získaných hodnot byl vytvo�en pro analyzovanou firmu graf 5.5, který zobrazuje 

vývoj ukazatele tržeb a  zisku v období 2003 – 2011. Graf zde byl umíst�n jako dopl�ková 

charakteristika zkoumané kostky r�stu pro vytvo�ení komplexního pohledu. 
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Graf 5.2 Meziro�ní  r�st tržeb a zisku AutoCont CZ  v letech 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Výsledky r�stu tržeb a zisku u analyzované firmy a jejích p�ímých konkurent� jsou 

zobrazeny v grafu  5.3. 

Graf 5.3 Profil r�stu AutoCont CZ a konkuren�ních firem 
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Výsledkem pro ur�ení profilu firmy AutoCont CZ z hlediska druhé kostky je, že se  

�adí mezi firmy se špatnými výsledky, má tedy nízký dlouhodobý r�st tržeb i zisku. 

Pro dopl�kové srovnání v rámci spole�ností a stanovení cílových hodnot pro další 

sm�r firmy byly vypo�ítány vybrané finan�ní ukazatele firmy a jejich deseti konkurent�. Dle 

dosažených výsledk� v roce 2011. 

Pro srovnání byly vybrány �ty�i základní ukazatele: 

Rentabilita………………zisk/celková aktiva 

Produktivita práce………tržby/po�et zam�stnanc�

Obrat kapitálu………….tržby/celková aktiva 

Zadluženost…………….cizí zdroje/vlastní kapitál 

Tabulka 5.6 uvádí souhrn hodnot z finan�ních výkaz� pro výpo�et finan�ních 

ukazatel� firmy AutoCont CZ a deseti konkurent�. 

Tabulka 5.6  Hodnoty pro výpo�et finan�ních ukazatl�

 Zisk Tržby 
tis.K�

Aktiva 
tis.K�

Vlastní 
kapitál 
tis.K�

Dluhy 
tis.K�

Po�et  
zam�stnanc�

Autocont 47 300 2 365 554 924 027 372 576 525 878 654

HP 503 804 7 435 951 3 773 192 1 208 134 2 471 434 1 349

IBM 167 580 8 495 247 3 259 196 441 740 2 216 078 685

ICZ 11 977 959 571 603 985 252 043 286 268 299

Asseco 31840 379610 205 523 83 970 78 122 296

Atos IT sol. 13607 438196 817 081 211 453 603 202 350

Datasys 18506 453367 272 248 85 966 156 846 98

Logica 66476 1200529 730 006 403 845 270 361 424

Ness 84614 1542426 740 572 273 516 450 405 551

Servodata 16082 155877 378 736 54 975 294 845 35

T-systems 316808 3467733 2 596 122 1 941 614 609 842 673

Zdroj: vlastní zpracování dle výro�ních zpráv 

 V tabulce  5.7 jsou uvedeny vypo�tené hodnoty finan�ních ukazatel�
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Tabulka 5.7 Finan�ní ukazatele firmy AutoCont CZ a deseti konkurent�

Firma Rentabilita 
Aktiv 
procent 

Produktivita 
tis.K� na 
zam�stnance

Obrat 
Kapitálu 
po�et 
obrátek 

Zadluženost 
procent 

Autocont 5,12% 3 617,1 50,0 141,15%

HP 13,35% 5 512,2 14,8 204,57%

IBM 5,14% 12 401,8 50,7 501,67%

ICZ 1,98% 3 209,3 80,1 113,58%

Pr�m�r 6,40% 6 185,1 48,9 240,24%

Asseco 15,49% 1 282,5 11,9 93,04%

Atos IT sol. 1,67% 1 252,0 32,2 285,27%

Datasys 6,80% 4 626,2 24,5 182,45%

Logica 9,11% 2 831,4 18,1 66,95%

Ness 11,43% 2 799,3 18,2 164,67%

Servodata 4,25% 4 453,6 9,7 536,33%

T-systems 12,20% 5 152,6 10,9 31,41%

Pr�m�r 7,87% 4285,3 29,19 211,01%

Minimum 1,67% 1252,0 9,69 31,41%

maximum 15,49% 12401,8 80,12 536,33%

1kvartil 4,68% 2815,4 13,34 103,31%

Medián 6,80% 3617,1 18,23 164,67%

3kvartil 11,81% 4889,4 41,11 244,92%

Zdroj: vlastní zpracování 

Z výpo�t� finan�ních ukazatel� firmy AutoCont CZ a deseti konkurent� firmy 

vyplývá, že firma dosahuje nízkého ukazatele rentability vzhledem ke svým konkurent�m. 

Pr�m�rná hodnota rentability  firem u tohoto vzorku  je 7,87% , AutoCont CZ dosahuje 

hodnoty 5,12% což je mén�, než medián hodnot rentability. Produktivita na zam�stnance se 

nachází rovn�ž pod pr�m�rem daného vzorku. Obrat kapitálu je v oblasti t�etího kvartilu 

vzorku, což vypovídá o dobré schopnosti využití aktiv. Zadluženost firmy se nachází pod 

pr�m�rem, což vypovídá o finan�ní stabilit�. Sou�asn� to však m�že být p�í�inou nízké 

rentability z d�vodu nevyužití finan�ní páky. 

c) T�etí kostka – sm�r r�stu 

P�i zpracování t�etí kostky r�stu byl definován sm�r r�stu firmy a to na základ�

posouzení produktové diverzifikace a internacionalizace firmy. 

Co se tý�e internacionalizace, firma v minulých letech zkoušela proniknout na 

východní trhy. Na území Slovenska firma p�sobila již za federace. Po rozd�lení státu z�stala 

slovenská pobo�ka v �innosti.  Dále m�la firma v devadesátých letech pobo�ky v Ma�arku, 

Bulharsku a nejv�tší v Polsku. Na t�chto trzích se však neuchytila a rozhodla se je 
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v devadesátých letech opustit. V sou�asné dob� se angažuje pouze na regionálním trhu a na 

Slovensku, kde realizovala akvizici firmy Versity. Firma Versity se p�ejmenovala na 

Autocont SK a.s. Firma nemá ambice proniknout na okolní trhy nap�. do Polska, kde je trh na 

ni p�íliš velký. Problém  internacionalizace souvisí s �inností firmy, která je orientována na 

služby, které jsou obecn� špatn� exportovatelné.  

Na základ� t�chto skute�ností byl u�in�n záv�r, že firma je regionáln� zam��ená. 

Z hlediska produktové diverzifikace se firma AutoCont se zam��uje na oblast 

informa�ních technologií. Vývoj sm��uje k inteligentní firm�, stále v�tší podíl tržeb tvo�í 

oblast služeb a aplikací. Poskytuje cloudové služby v�etn� pronájmu aplikací a sama vyvíjí 

pro tuto oblast aplikace, nap�íklad profimail. Nabízí  �ešení pro speciální dodávky 

informa�ních technologii   na míru. N�které sm�ry se nezda�ily, nap�íklad bylo vytvo�ena �ást 

firmy zam��ená na  IS SAP. Tento projekt nebyl úsp�šný, firma generovala celkovou ztrátu 

v �ádu 20mil. K�. Firma již byla prodána. Specializací firmy AutoCont CZ jsou komplexní  

dodávky a provoz  informa�ních technologií, návrh a dodávky infrastruktury, dodávky  a 

implementace software, vývoj aplikací na míru a správa a provoz informa�ních technologii.  

Produktovou diverzifikaci provádí pouze v úzce vymezeném segmentu informa�ních 

technologií a nenabízí produkty z jiného segmentu. 

Z t�chto informací byl vyvozen záv�r, že se jedná o firmu s nízkou produktovou 

diverzifikací. 

Firma AutoCont CZ odpovídá profilu firmy orientující se na regionální produktové 

niky. Postavení firmy v kvadrantu je znázorn�no na obrázku 5.1. 
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Obrázek 5.1 Sm�r r�stu firmy Autocont 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výsledkem pro ur�ení profilu firmy AutoCont CZ z hlediska t�etí kostky je, že se  

�adí mezi firmy využívající regionální produktové niky to znamená firmy s nízkou 

produktovou diverzifikací a nízkou internacionalizací. 

d) �tvrtá kostka schopnost r�stu  

P�i zpracování �tvrté kostky r�stu byla definována schopnost r�stu firmy a to na 

základ� tržní a produktové synergie.  

Tržní synergie spole�nost tém�� nevyužívá, produktové synergie uplat�uje pouze 

uvnit� skupiny. AutoCont CZ provádí dodávky nap�í� specializovanými divizemi a to 

v omezeném rozsahu, objem vnit�ních zakázek je ve výši 87 mil.K� což tvo�í pouhá 3,6 

procenta z celkových tržeb. Schopností souvisejících s produkty dosahuje firma AutoCont CZ 

pomocí synergií v oblasti p�enosu znalostí a zkušeností na regionálním trhu. 
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Firma AutoCont CZ  odpovídá profilu firmy s produktovým nebo regionálním 

zam��ením. Postavení firmy v kvadrantu je znázorn�no na obrázku 5.2. 

Obrázek 5.2 Schopnost r�stu firmy AutoCont CZ 

Zdroj: vlastní zpracování 

Schopnost r�stu firmy s produktovým nebo regionálním zam��ením byla vhodn�

popsána v knize Žraloci a malé ryby [Wizjak,2009, s.95]. 

“Prvotní a jedine�nou možností r�stu specializovaného hrá�e je jeho schopnost 

zam��it se na konkrétní výrobek a / nebo region.Tato možnost spo�ívá v pouhé p�ítomnosti 

menší  spole�nosti v ur�itém segmentu trhu, který je p�íliš malý na to, aby lákal velké 

spole�nosti. Adaptací nabídky do podoby služby nebo výrobku na míru, které vyhovují 

zvláštním požadavk�m zákazník� z daného regionu, lze tuto pouhou p�ítomnost na trhu 

transformovat a vytvo�it z ní významnou konkuren�ní výhodu.” 
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Výsledkem pro ur�ení profilu firmy AutoCont CZ z hlediska �tvrté kostky je, že se  

�adí mezi firmy s produktovým nebo regionálním zam��ením, protože má nízké využití 

produktové i tržní synergie. 

e) Pátá kostka – aplikace metod r�stu 

P�i zpracování páté kostky r�stu byly definovány metody r�stu a to na základ�

požadavk� na investice a p�ekážek v implementaci. 

Možnosti organického r�stu již firma AutoCont CZ vy�erpala, vzhledem k tomu, že  

existuje na trhu již od roku 1990 a jsou velkou spole�ností na regionálním trhu. 

Další možností r�stu jsou akvizice, které firma uplat�uje a to na spole�nosti se 

stejným produktovým zam��ením. 

V roce 2004 provedla akvizici firmy Lopo, což je spole�nost se zam��ením na 

informa�ní technologie s lokální p�sobností v Plze�ském kraji.  Akvizice byla provedena za 

ú�elem posílení pozice firmy AutoCont CZ v dané oblasti. Akvizice byla úsp�šná, díl�ím 

neúsp�chem akvizice byla skute�nost, že p�vodní manažerský tým spole�nosti Lopo postupn�

ze spole�nosti odešel, což zp�sobilo ztrátu �ásti zákazník� v daném regionu. 

V roce 2007 provedla akvizici firmy MIUS. Jedná o spole�nost p�sobící v oblasti 

informa�ních technologií s lokální p�sobností v Ústeckém kraji.  Akvizice byla provedena 

v roce 2007 za ú�elem posílení pozice firmy AutoCont CZ v dané oblasti. Akvizice byla 

úsp�šná. 

V roce 2011 provedla akvizici firmy Versity (dnes AutoCont SK). Byla to op�t 

spole�nost zam��ená na informa�ní technologie s p�sobností na Slovensku.  Akvizice byla 

provedena v roce 2011 za ú�elem posílení pozice firmy AutoCont CZ na Slovensku.  

Akvizice byla úsp�šná. 

Firma uskute�nila také neúsp�šné akvizice. Jednalo se zejména o projekt posílení  

pozice v Hradeckém kraji  v roce 2010, kde m�l AutoCont CZ zájem o akvizici firmy se 

zam��ením na informa�ní technologie na lokálním trhu. V záv�ru jednání  nedošlo k dohod�

s vlastníky. 
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Dalším projektem bylo nalezení vhodné firmy pro akvizici v oblasti poskytování  

hostingových  (cloud) služeb. Tato snaha se b�hem roku 2010 nepoda�ila neplnit, nebyla 

nalezena vhodná firma pro akvizici. 

Z hlediska možné spolupráce s ostatními firmami p�inášející synergický efekt se na 

trhu nevyskytuje firma, která by byla vhodná ke spolupráci 

V rámci svého vývoje spole�nost AutoCont CZ uvažovala také o realizaci megaf�ze. 

V roce 2011  poradenská firma vypracovala pro firmu AutoCont CZ seznam 

spole�ností vhodných k fúzi.  Na základ� toho firma oslovila majitele n�kterých spole�ností. 

Nikdo o fúzi neprojevil zájem. 

Firma neprovádí fúze jak z d�vodu finan�ní náro�nosti tak i problematické 

implementace. 

Výsledkem analýzy je umíst�ní firmy v kvadrantu firem uplat�ujících pro sv�j r�st a 

akvizice, což znázorn�no na obrázku 5.3. 

Obrázek 5.3 Umíst�ní v kvadrantu aplikace metod r�stu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Výsledkem pro ur�ení profilu firmy AutoCont CZ z hlediska páté kostky je, že se  

�adí mezi firmy uplat�ující pro sv�j r�st akvizice, což p�edstavuje vysoké požadavky na 

investice, ale nízké  p�ekážky implemantace. 

f) Šestá kostka - organiza�ní uspo�ádání 

P�i zpracování šesté kostky r�stu byla provedena analýza organiza�ního uspo�ádání 

spole�nosti. Organiza�ní uspo�ádání definujeme na základ� produktové a regionální 

komplexity. 

Firma má pro realizaci požadavk� zákazník� �ty�i specializované divize, které jsou 

nezávislé jak regionáln�, tak produktov�. Pojem regionáln� znamená v tomto p�ípad�  v rámci 

domácího trhu a ne internacionáln�. Pojem produktov� znamená r�zné produkty v rámci 

jednoho segmentu informa�ních a komunika�ních technologii. Z globálního pohledu má firma 

pouze jeden produkt, a to jsou informa�ní a komunika�ní technologie, a nemá regionální 

komplexitu, protože p�sobí v jednom regionu. 

V této kostce r�stu dochází k výraznému rozporu mezi skute�ným 

organiza�ním uspo�ádáním a organiza�ním spo�ádáním, které by teoreticky odpovídalo pozici 

firmy. Na pozici samostatných divizí by spíše odpovídalo postavení  funk�ních jednotek, než 

nezávislých divizí.  Organiza�ní struktura je znázorn�ná na obrázku 5.4. 
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Obrázek 5.4 Organiza�ní uspo�ádání 

Zdroj:Vlastní zpracování 
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Výsledkem analýzy je umíst�ní firmy v obrázku 5.5, který charakterizuje úlohu její 

organiza�ní struktury. 

Obrázek 5.5 Umíst�ní v kvadrantu organiza�ní struktury 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z nízké produktové a regionální komplexity firmy vyplývá, že by m�la využívat 

organiza�ní strukturu centralizovaných funk�ních jednotek. Ve skute�nosti firma využívá 

decentralizované �ízení prost�ednictvím nezávislých divizí a nezávislých regionálních 

obchodních center. V tomto profilu se projevuje rozpor mezi skute�ným organiza�ním 

uspo�ádáním a  uspo�ádáním, které by odpovídalo jejímu profilu. 

Výsledkem pro ur�ení profilu firmy AutoCont CZ z hlediska šesté kostky je, že se  

z hlediska organiza�ního uspo�ádání �adí mezi firmy s decentralizovanými produktovými a 

regionálními jednotkami. Vzhledem k její nízké produktové a regionální komplexit� by m�la 

využívat centralizované funk�ní jednotky. 
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g) Model transformace spole�nosti 

Výsledkem analýzy šesti kostek r�stu je následné sestavení modelu transformace. 

Tedy sí	ové rozložení šesti stran krychle, kdy každá strana obsahuje jednu kostku r�stu. 

Model transformace spole�nosti AutoCont CZ je zobrazen na obrázku  5.6. 

Obrázek 5.6 Model transformace spole�nosti 

zdroj:Vlastní zpracování 

Model transformace profiluje firmu AutCont CZ v šesti základních oblastech. Ur�uje 

jejich aktuální postavení v t�chto profilech a nazna�uje jejich další sm�r vývoje. Stanovením 

cílových kriterií pro jejich další rozvoj bude ur�eno postavení firmy na k�ivce jejího životního 

cyklu.  
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Jedná se o firmu  velkého následovatele, tedy firmu s vysokými tržbami, ovšem �adí 

se mezi spole�nosti se špatnými výsledky a to v ukazatelích r�stu tržeb a r�stu zisku. �adí se 

mezi firmy využívající regionální a produktové niky. Firma má pouze jeden produkt a 

pohybuje se pouze v jednom regionu, což jí neumož�uje využívat tržní a produktové synergie. 

Pro sv�j r�st firma využívá akvizice. Má decentralizovanou organiza�ní strukturu, která 

neodpovídá jejímu profilu. 

Firma by dále m�la využít této transformace pro sv�j další rozvoj. Prostor pro 

transformaci má ve druhé kostce, kde by se m�la transformovat ze spole�nosti se špatnými 

výsledky na spole�nost zam��enou na r�st zisku a tržeb. Ve t�etí kostce, kde by se m�la 

transformovat od spole�nosti zam��ené na regionální a produktové niky na spole�nost 

zam��enou na mezinárodní produktové niky. A v šesté kostce, kde by firma m�la zm�nit svou 

organiza�ní strukturu z decentralizovaných funk�ních jednotek na centralizované funk�ní 

jednotky. 

V ostatních kostkách není t�eba dále transformovat, firma se již dostala na 

odpovídající úrove�.  

Firma má ješt� prostor pro rozvoj, v n�kolika oblastech r�stu, ale zárove� �ást svých 

r�stových kapacit již vy�erpala. Jedná se tedy o firmu, která je stále v rostoucí fázi, tento r�st 

však není p�ekotný, ale spíš pozvolný. Bude záležet na rozhodnutí firmy, zda transformaci 

využije správným zp�sobem a posune se ve svém vývoji dále nebo postoupí do fáze poklesu. 

Firma je stále silná, zam��ená na výsledek, ale v menším rozsahu než d�íve, je t�eba, aby se 

zm�nil p�ístup firmy a byla provedena p�íslušná opat�ení k dalšímu r�stu.

Z uvedené analýzy bylo ur�eno, že postavení firmy na k�ivce vývoje je ve fázi 

dosp�losti. Jedná se spíše o pozdní dosp�lost p�ed vrcholem životní k�ivky. 

5.2 Metoda sledování výsledk� ve finan�ních výkazech 
Pro tuto metodu byla nalezena inspirace ve [Falk,2006], kde byla použita na srovnání 

vypovídací schopnosti finan�ních výkaz�. Cílem našeho zkoumání bylo zjistit vývoj 

finan�ních ukazatel� ve výkazech ú�etních uzáv�rek. Tato metoda byla použita jako 

dopl�ková a dotvá�í komplexní pohled na �ešený úkol. 

Pro zpracování modelu byly využity ú�etní záv�rky spole�nosti za roky 1997 až 

2011, tedy období mapující 15 let životního cyklu firmy. Z ú�etních záv�rek byly využity 
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Výkaz zisku a ztráty a P�ehled o finan�ních tocích (Cash flow). Z Výkazu zisku a ztráty byly 

použity následující údaje: 

• NI – zisk za ú�etní období 

• ABI – ro�ní odpisy 

• ABF – zisk z finan�ní �innosti 

Z výkazu cash flow byly použity následující údaje: 

• CFO – cash flow z provozní �innosti 

• CFI – cash flow z investi�ní �innosti 

• CFF – cash flow z finan�ní �innosti 

Nejd�íve byly zapsány údaje do tabulek 

Tabulka  5.8 zobrazuje sumarizované hodnoty získané z finan�ních  výkaz�. 

Tabulka 5.8 Hodnoty z výkaz� z let 1997 až 2011 
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 Tabulka 5.9 zobrazuje p�ír�stky a úbytky hodnot tabulky 5.8 v jednotlivých letech. 

Tabulka 5.9 Ro�ní p�ír�stky hodnot z let 1998 až 2011 

zdroj:Vlastní zpracování  

Ze zpracovaných dat byly vytvo�eny grafy 5.4 a 5.5 pro sledování vývoje 

jednotlivých ukazatel� v letech. 

Graf 5.4 Vývoj ukazatel� cash flow z let 1997 až 2011 

�

CFO – cash flow z provozní �innosti, CFI – cash flow z investi�ní �innosti, CFF – cash 
flow z finan�ní �innosti       

 zdroj: vlastní zprcování 
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Graf 5.5 Vývoj ukazatel� z výkazu zisku a ztráty z let 1997 až 2011 

NI – zisk za ú�etní období, ABI – ro�ní odpisy, ABF – zisk z finan�ní �innosti 

zdroj: vlastní zprcování 
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 Ze získaných dat, vývoje ukazatel� a analýzy graf� byly vyvozeny záv�ry 

k životnímu cyklu firmy. 

Z analýzy poskytnutých dat bylo zjišt�no, že startovací stadium životního cyklu  

firmy údaje postihují pouze �áste�n� a to v roce 1997. V tomto roce je výše zisku záporná, tok 

z provozní �innosti dosahuje pouze minimálních hodnot. Investice jsou minimální, spole�nost 

zatím využívá pouze vlastní zdroje financování. Z dalšího vývoje dat je z�ejmé, že tímto 

rokem startovací období firmy kon�í a p�echází do dalšího stadia. 

R�stové stadium firmy sebrané údaje mapují v letech 1998 až 2002. Je 

charakterizováno ro�ními p�ír�stky zisku a p�ír�stky provozního cash flow. Objevují se zde 

výkyvy sm�rem nahoru i dol�, p�ír�stky nerostou aritmetickou �adou, ale trend obou 

ukazatel� je z�ejmý a to sm�rem nahoru.  Zvyšují se výdaje na investice, firma využívá 

rostoucí p�íležitosti na trhu. Z finan�ního hlediska spole�nost nevyužívá cizí zdroje ve velké 

mí�e, finan�ní cash flow nedosahuje výrazn� záporných hodnot. Vrcholu v uskute�n�ných 

výsledcích firma dosahuje v roce 2002, vzhledem k p�edchozím a následujícím výsledk�m 

tento rok je považován  za nestandardní. 
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Stadium zralosti firmy za�íná v roce 2003 a dále pokra�uje. Indikátory z finan�ních 

výkaz� firmy odrážení symptomy chování firmy popsané pro tuto fázi. 

Provozní cash flow je na maximu v roce 2002 (nestandardní výkyv) a 2003 , pak 

postupn� klesá, ale udržuje se ve stabilní výši. Trend vývoje tohoto ukazatele je pozitivní.  

Zisk je stále na vysoké úrovni až do roku 2005, kdy jeho trend za�íná postupn� zvolna klesat. 

Investi�ní cash flow postupn� klesá, snižuje se také finan�ní cash flow. Akcioná�i si od roku 

2002 vyplácejí dividendy. 

Sledovaná firma již podle analýzy shromážd�ných dat prochází stadiem zralosti.  Pro 

zjišt�ní, zda už p�ichází do stadia poklesu nebo ješt� setrvává ve stadiu zralosti byla data 

podrobeny další analýze. 

Byly zpracovány vývojové grafy pro vývoj cash flow a výkazu zisk� a ztráty od roku 

2005 do roku 2011 a k�ivku CFO  graf  5.6 a NI graf 5.7 kde tyto k�ivky byly proloženy 

trendem. 

Graf 5.6 Trend cash flow z provozní �innosti 

CFO – cash flow z provozní �innosti, CFI – cash flow z investi�ní �innosti, CFF – cash 
flow z finan�ní  �innosti 

zdroj: vlastní zprcování 
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Graf 5.7  Trend zisku  

NI – zisk za ú�etní období, ABI – ro�ní odpisy, ABF – zisk z finan�ní �innosti 

zdroj: vlastní zprcování 
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Cash flow z provozních operací má dlouhodobý trend pozitivní, zatímco vývoj zisku 

za ú�etní období je z dlouhodobého hlediska negativní a to i trendov�. Na základ� vývoje 

t�chto ukazatel� lze �íci, že firma do stadia poklesu zatím nep�ešla, existují však n�které 

indicie – nap�. negativní trend vývoje zisku, které ukazují, že m�že dojít k p�echodu do stadia 

poklesu v relativn� krátké dob�, pokud firma nezrealizuje r�stová opat�ení. 

�

5.3 Metoda PAEI 

Tato metoda byla použita jako dopl�ková a dotvá�í komplexní pohled na 

problematiku. Analýza byla provedena formou rozhovor� s pracovníky firmy a myšlenkovou 

úvahou nad chováním a vnit�ními rolemi firmy. 

Analýzou  chování firmy bylo zjišt�no, že firma má rozvinuty  charakteristiky 

producenta,  administrátora, a integrátora. Role podnikatele již není dominantní a je spíše na 
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ústupu.  V grafu k�ivky je ozna�ena jako charakteristika PAeI. Viz. popis charakteristik 

v kapitole 2.3.3. 

5.4 Ur�ení postavení na k�ivce vývoje 
Z p�echázející analýzy kostek r�stu, analýzy vývoje finan�ních ukazatel� a analýzy 

charakteristik PAEI jsme ur�ili postavení firmy na k�ivce vývoje. Firma se nachází  ve stádiu 

Pozdní dosp�losti na životní k�ivce vývoje firmy dle [Adizes,2004]. 

Stadium Pozdní dosp�losti se projevuje stejnými znaky jako stadium Poklesu, proto 

je t�žké ur�it p�echod mezi Pozdní dosp�lostí a stádiem Poklesu. Je to fáze, kdy spole�nost 

p�echází ze stádia R�stu do stádia Stárnutí. 

Organizace nacházející se ve stadiu Pozdní dosp�losti, je stále silná, ale ztrácí 

flexibilitu, kreativitu a nadšení pro zm�ny. Je po�ád zam��ena na výsledek, a dob�e 

organizována, ale v menším rozsahu, než d�íve. Bude záležet na p�ístupu firmy, jestli se 

posune do stádia sestupu nebo setrvá v dosp�losti. Z hlediska �ízení bude muset rozvinout 

p�edevším svou podnikatelskou roli. Pro udržení se v pozici dosp�lé firmy jsou v kapitole 6 

sestavena doporu�ení pro nejbližší období. Postavení je znázorn�no na obrízku 5.7. 

Obrázek 5.7  Postavení na životní k�ivce firmy  

zdroj: vlastní zprcování 



�

� �	

6 Návrhy doporu�ení na dobu 1 až 3 let 

V této kapitole budou navrženy sm�ry a doporu�ení pro transformaci spole�nosti 

s cílem sm��ovat vývoj spole�nosti tak, aby se udržela ve stejném bodu životní k�ivky a 

neposunula se do období poklesu a úpadku. Návrhy a doporu�ení vycházejí z analýzy 

uvedené v kapitole 5. Byly definovány konkrétní strategické cíle jako komplexní plán 

strategického vývoje spole�nosti. Byly p�edloženy návrhy �ešení problém�, zdroje nezbytné 

pro jejich napln�ní a p�ípadná rizika jejich realizace.   

AutoCont CZ odpovídá velikostí a rozsahem  firm� velkého následovatele a  v  tomto 

segmentu by m�la setrvat. Spole�nost se velikostí tržeb i tržní kapitalizací pohybuje ve t�etím 

kvartilu hodnot dosažených  u deseti p�ímých konkurent�, nicmén� pozice lídra na trhu 

v oblasti informa�ních a komunika�ních technologiích je pro ni v krátkém �asovém horizontu 

nedosažitelná. Pro umíst�ní do pozice lídra by musela svou hodnotu tržní kapitalizace zv�tšit 

p�ibližn� p�tkrát. Strategickým cílem pro  období jednoho až t�í let by pro firmu m�lo být 

udržení se v segmentu tržního následovatele , to znamená tržeb v�tších než 1,5mld.K� a tržní 

kapitalizaci zachovat nebo zv�tšit nad 421mil.K�. 

6.1 Strategie transformace 

Firma byla ur�ena jako spole�nost ve fázi dosp�losti, která zvyšuje sv�j produk�ní 

potenciál, ale efekty podnikání rostou pomaleji, než m�ly. Firma t�ží ze svých minulých 

výsledk�, ale nenachází klí�ové podn�ty pro sv�j další rozvoj. Pro její další vývoj je t�eba 

stanovit strategii transformace, která umožní kvalitativní zm�nu firmy a její další r�st. 

Strategie transformace vychází ze t�ech kostek r�stu, které byly p�edchozí analýzou ur�eny 

jako klí�ové pro další rozvoj spole�nosti. Jedná o kostku profilu r�stu, kostku sm�ru r�stu a 

kostku organiza�ní uspo�ádání. Pro tyto kostky byla vytvo�ena strategie transformace, která 

stanoví hlavní strategické cíle v jednotlivých oblastech tak, aby byl zabezpe�en další r�st 

firmy. Zbývající kostky byly shledány jako stabilní a odpovídající stadiu firmy. Na základ�

analýzy bylo stanoveno, že tyto profily není t�eba dále rozvíjet. Jedná se o kostky velikosti a 

rozsahu, kostky schopnosti r�stu a kostky metody r�stu.  
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Cílem tohoto opat�ení je p�esun firmu ze segmentu firem se špatnými výsledky mezi 

firmy zam��ené na r�st tržeb a r�st zisku.  

U ukazatel� zisku a tržeb firma vykazuje zna�ný rozptyl v jednotlivých letech. 

Ukazatel dlouhodobého r�stu tržeb a stejn� tak zisku dosahuje záporných hodnot. Tím se 

firma dostává do segmentu firem se špatnými výsledky dlouhodobého r�stu tržeb a zisku.  

Od roku 2004 nep�ekonala  firma r�st tržeb referen�ní hodnotu 11,5% ani jeden rok. 

Základním navrženým opat�ením je docílit stabilního r�stového vývoje tržeb v následujícím 

období  1-3 roky. Cílovou hodnotou je dosažení pr�m�rného ro�ního p�ír�stku tržeb ve výši 

11,5 % 

R�st zisku b�hem sledovaného  období p�ekonal referen�ní hodnotu 12% pouze ve 

dvou letech. V ostatních letech nedosáhl ukazatel zisku referen�ní hodnoty a za sledované 

období firma dosáhla záporné hodnoty pr�m�rného r�stu zisku -13%. Aby se firma mohla 

p�esunout ze segmentu spole�ností se špatnými výsledky do segmentu spole�ností 

zam��ených na r�st zisku, m�la by se zam��it  p�edevším na zabezpe�ení jeho  r�stu.  

Strategické cíle firmy pro zajišt�ní zvýšení profilu r�stu: 

Dosáhnout dlouhodobého p�ír�stku tržeb ve výši 11,5% ro�n�

Dosáhnout dlouhodobé p�ír�stku zisku ve výši 12% ro�n�

Pro dosažení nevržených strategických cíl� je t�eba provést následující opat�ení. 

Pro zajišt�ní p�ír�stku tržeb je možné postupovat n�kolika zp�soby. Zvýšit tržby 

prost�ednictvím zvýšení cen produkce, prost�ednictvím rozší�ením nabídky produkt� a 

expanzí na nové trhy. První možnost, tedy zvýšení cen produkce není považována za reálnou, 

v d�sledku poklesu cen na trhu informa�ních technologií. Druhé dv� možnosti jsou reálné, 

pro jejich zajišt�ní pomohou další strategické cíle z ostatních profil� transformace. Rizikem 

pro zajišt�ní r�stu tržeb je prohlubující se hospodá�ská krize, snižující se atraktivita  odv�tví 

informa�ních technologií.  
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Pro zajišt�ní dlouhodobého p�ír�stku zisku byly využity výsledky analýzy finan�ních 

ukazatel�. Byly sledovány �ty�i základní ukazatele charakterizující finan�ní stav spole�nosti a 

to rentabilita zisku, produktivita práce, obrat kapitálu a zadluženost. Pro p�echod do segmentu 

spole�ností zam��ených na zisk vyplývá pot�eba dosáhnout rentability alespo� ve výši 

pr�m�ru deseti nejv�tších konkurent�, což je 7,87% a produktivity práce  s hodnotou t�etího 

kvartilu, což je 4 800 K�. Dále by firma m�la p�ehodnotit kapitálovou strukturu, zadluženost 

by m�la zvýšit o 50 až 100% stejn� jako její konkurenti v segmentu spole�ností zam��ených 

na r�st zisku. Zvýšení zadluženosti umožní využití finan�ní páky, tedy využití cizího kapitálu, 

který má nižší náklady, než kapitál vlastní.  

Zajišt�ní rentability a produktivity práce je spojeno zejména se opat�eními uvnit�

firmy a to s procesem hospodárnosti a efektivnosti p�i �ízení náklad�. Je t�eba zavést systém 

kontroly a �ízení náklad� s cílem zajistit jejich optimální výši. Pro zajišt�ní stabilní a zárove�

efektivní finan�ní situace firmy je pot�eba zavést systém ukazatel� finan�ního zdraví 

spole�nosti, který bude pravideln� sledován a vyhodnocován. Rizikem t�chto opat�ení je 

nesprávná interpretace finan�ních ukazatel� a neefektivn� zavedený systém sledování 

náklad�. Stejn� rizikový je lidský faktor p�i zavád�ní nových p�ístup�, tedy zejména neochota 

managementu a zam�stnanc� p�ijmout zm�ny. Proto je doporu�eno zainteresované strany 

p�edem seznámit s ú�elem provád�ných zm�n a informovat o výsledcích jednotlivých krok�. 

Opat�ení pro zajišt�ní strategických cíl�: 

• Zm�na kapitálové struktury 

• Zavedení systému �ízení a kontroly náklad�

• Zavedení systému ukazatel� finan�ního zdraví 
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Cílem tohoto opat�ení je p�esun firmu ze segmentu firem zam��ených na regionální 

produktové niky do segmentu firem zam��ených na mezinárodní produktové niky. 

Firma se nachází v pozici, kdy využívá regionální produktové niky, to znamená, že 

p�sobí na regionálním trhu a zárove� nabízí jediný produkt a to �ešení požadavk� zákazníka 

v rámci trhu informa�ních technologií. Firma využívá externí r�st pomocí akvizic v rámci 
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regionu v �R. Vzhledem k dobré finan�ní stabilit� by mohla postupovat v akvizicích 

agresivn�ji a pokusit se o akvizice v zahrani�í. Pro r�st prost�ednictvím megaf�zí není 

spole�nost dostate�n� velká hlavn� z pohledu internacionalizace. 

 V rámci strategie transformace je doporu�eno aby se firma, pro zvýšení svého r�stu, 

soust�edila na expanzi na okolní trhy s využitím své specializace. Okolními trhy jsou myšleny 

sousední zem� a to Rakousko a Ma�arsko. Tyto zem� voleny s ohledem na vývoj trhu 

informa�ních technologii v t�chto regionech, který lze p�irovnat k vývoji na domácím trhu. 

Ekonomiky Rakouska a Ma�arska jsou obdobné velikosti jako �eská ekonomika. Bylo 

uvažováno také o expanzi na trhy Polska a N�mecka. Ovšem polský trh je p�íliš rozsáhlý a 

firma nemá dostate�nou velikost ani zdroje pro uskute�n�ní expanze. N�mecký trh 

s informa�ními technologiemi je zna�n� vysp�lý a šance na úsp�ch sledované firmy v tomto 

regionu je zna�n� rizikový. 

Spole�nost už uskute�nila úsp�šnou expanzi na Slovenský trh, kdy provedla akvizici 

slovenské firmy Versity a vytvo�ila  firmu AutoCont sk. Spole�nost by tedy m�la  využít své 

specializace na segment informa�ních a komunika�ních technologii  pro rozší�ení na 

 mezinárodní trh tak, jako se jí to povedlo ve Slovenské republice.  

Z hlediska trhu je firma specializovaná, ale její konkurenti rovn�ž. Ale p�esto 

nenabízí jedine�ný produkt. Pokud by se firm� poda�ilo nalézt produkt v sektoru 

informa�ních technologií, kterým by se odlišovala od konkurent� a ti ho neum�li napodobit, 

mohla by p�i své velikosti a zkušenostech  rychle prorazit a stát se lídrem.  

Strategické cíle firmy pro zajišt�ní zm�ny profilu sm�ru r�stu: 

Proniknout se svým produktovým zam��ením na trhy Rakouska a Ma�arska. 

Vyvinout specializovaný produkt pro rozší�ení produktového portfolia. 

Pro dosažení nevržených strategických cíl� je t�eba provést následující opat�ení. 

Pro rozší�ení trh�: 

Firma m�že na trh proniknout dv�ma zp�soby. Otev�ít vlastní pobo�ku v dané zemi 

nebo provést akvizici zavedené firmy se stejným produktovým zam��ením. 
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V p�ípad�, že firma bude zakládat vlastní pobo�ku je t�eba provést následující kroky.  

Firma musí zmapovat nabídku produkt� a jejich cenové hladiny, vytipovat a provést analýzu 

konkurence podnikající na tomto trhu, prostudovat a zkonzultovat veškeré právní, da�ové a 

finan�ní náležitosti akce. Dále je t�eba zpracovat  podrobný projekt v�etn� st�edn�dobého a 

krátkodobého plánu akce. Rizikem této varianty jsou specifika a zvyklosti trh� v oblasti 

informa�ních technologií, dále konkurence zavedených firem na místním trhu a také 

problematické �ízení a motivace zahrani�ních pobo�ek. Rizikem je také nenalezení vhodného 

managementu z daného regionu. Tato varianta je považována za velmi problematickou a 

náro�nou. 

Druhou variantou dosažení  výše uvedeného strategického cíle je provedení akvizice. 

Tento bod úzce souvisí s pátou kostkou r�stu a z analýzy kostky vyplývá, že tato metoda je 

doporu�enou metodou r�stu firmy. Spole�nost má již s akvizicemi zkušenosti, n�které 

úsp�šné již provedla. Pokud zvolí cestu provedení akvizice, pak musí vyhledat v daném 

regionu vhodnou firmu. Rizikem této varianty je samotný výb�r firmy pro akvizici, kdy 

vhodná firma nemusí být nalezena nebo m�že být proveden výb�r nevhodné firmy. Rizikem 

je také nezískání managementu v p�evzaté firm� na svou stranu a jeho p�ípadný odchod i se 

zákazníky. V neposlední �ad� je zde také riziko vysoké finan�ní náro�nosti transakce. 

Opat�ení pro zajišt�ní strategických cíl�: 

• Zmapování produktové nabídky v oblasti informa�ních technologií na trzích 
v Rakousku a Ma�arsku 

• Zmapování konkurence v oblasti informa�ních technologií na trzích v Rakousku 
a Ma�arsku 

• Prostudování administrativních, právních a finan�ních náležitostí pro provoz 
firmy v Rakousku a Ma�arsku 

• Výb�r vhodné firmy k akvizici 

• Analýza zjišt�ných dat a informací a provedení kone�ného rozhodnutí, zda lze na 
trh proniknout 

Pro vývoj specializovaného produktu: 

Vývoj jedine�ného produktu vyžaduje zna�né firemní zázemí a to zejména co se tý�e 

lidských zdroj� a také finan�ních zdroj�.  Jedná se o typ projektu, jehož výsledek je vysoce 

nejistý a jeho úsp�šné zakon�ení není zaru�eno. Vývoj nových produkt� spadá do 

dlouhodobých  projekt� firmy a výsledky budou patrné až v dlouhodobém horizontu, zejména 
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vzhledem k tomu, že na vývoj navazuje také nesnadné období uvád�ní výrobku na trh. 

Opat�ení pro vývoj jedine�ného výrobku bude sm��ovat v krátkodobém horizontu zejména 

k vytvo�ení vývojového odd�lení a zajišt�ní tohoto úkolu personáln� a to z vnit�ních nebo 

vn�jších zdroj�. 

Opat�ení pro zajišt�ní strategických cíl�: 

• Vytvo�it odd�lení výzkumu a vývoje v rámci firmy 

• Zajistit personální obsazení nového odd�lení 

• Ve finan�ním plánu spole�nosti vytvo�it finan�ní krytí výzkumu a vývoje do 
budoucna 
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Cílem tohoto opat�ení je zm�na organiza�ního upo�ádání od  decentralizovaného 

�ízení prost�ednictvím nezávislých divizí a nezávislých regionálních obchodních center 

k centralizovanému �ízení a seskupení do centralizovaných funk�ních jednotek. 

Zm�na z decentralizovaného �ízení na centralizované se m�že zdát na první pohled 

krokem zp�t, ale firma rozsáhlá jak regionáln� tak produktov� a decentralizace neodpovídá 

�ízení tohoto typu spole�nosti.Centralizace usnadní �ízení organizace. 

Firma má nízkou míru využití synergií jak tržních tak produktových. U tržní synergie 

firma nemá prostor pro zlepšení. Zlepšení produktové synergie, v rámci svého zam��ení, 

dosáhne centralizací organiza�ní struktury. 

V oblasti organiza�ní struktury firma klade d�raz na plnou autonomitu jednotlivých 

jednotek a zastoupení. Toto uspo�ádání neodpovídá jejímu profilu, firma by m�la p�istoupit 

k reorganizaci, kdy nezávislá regionální obchodní centra pod�ídí centrálnímu �ízení 

z mate�ské spole�nosti.  

Strategické cíle firmy pro zm�nu organiza�ního uspo�ádání: 

Provést centralizaci organiza�ního uspo�ádání 

Pokud bude firma chtít expandovat pomocí akvizic, bude muset zhodnotit úlohu 

vrcholového vedení ve firm� a vy�lenit skupinu, která by se pln� v�novala  strategickému 

rozvoji. Nyn�jší situace s p�íliš rozt�íšt�ným vedením  a velkým po�tem �editel�, kte�í se 

soust�edí na chod svých jednotek, nedovoluje vedení firmy pln� se soust�edit na strategický 
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rozvoj. D�vodem je  nedostatek exekutivního �asu a p�edevším roztroušenost manažerské 

síly. Vhodné by bylo konsolidovat po�et �editel� z devíti na t�i až �ty�i. Nap�íklad obchodní 

�editel, který by m�l na starosti obchod, finance a  ekonomiku, výrobní, který by zaštítil 

kompletní produkci firmy a provozní, který by spravoval centrum sdílených služeb a 

pronájem služeb. Ze zbývajících �editel� by mohl vzniknout tým pro strategický rozvoj. 

Dalším d�sledkem by bylo, že by došlo k �áste�nému odd�lení �ízení od realizace a byl by 

kladen v�tší d�raz na pln�ní strategického cíle. 

Dalším sm�rem je vy�len�ní samostatného vývoje pro oblast informa�ních a 

telekomunika�ních technologií. P�estože se jedná o velice specializovanou spole�nost v 

oblasti informa�ních technologií, firma nemá samostatné odd�lení pro vývoj svých produkt�. 

Firma sice vyvíjí nové produkty, ale v rámci specializovaných divizí. Provádí vývoj  pro své 

zákazníky, ale pro rozvoj svých vlastních produkt� nemá vy�len�nou jednotku, takže vývoj je 

realizován v rámci zakázek. Vývojový tým je sestaven v rámci realizace ur�itého projektu. 

Samostatné odd�lení výzkumu a vývoje by mohlo vyvíjet a zkoumat nové možnosti v oblasti 

poskytování služeb v oblasti informa�ních technologií. Tento krok by mohl zajistit rozvoj 

firmy i  v dlouhodob�jším �asovém horizontu. 

Sou�asné organiza�ní uspo�ádání p�inášelo problémy p�i realizaci zakázek nap�í�

divizemi, protože  každá divize je z hlediska �ízení nezávislá. Zárove� i regionální obchodní 

zastoupení jsou zcela nezávislá. Pro zlepšení organiza�ní struktury je t�eba regionální 

obchodní centra pod�ídit obchodnímu �editeli a ze specializovaných divizí vytvo�it 

centralizované funk�ní jednotky, výrobní závody pro regionální obchodní centra. V p�ípad�

sporu  mezi jednotkami rozhodne obchodní �editel. 

Nová navrhovaná organiza�ní struktura je zobrazena na obrázku 6.1. 
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Obrázek 6.1: Zm�na organiza�ní struktury 

zdroj: vlastní zprcování 
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Opat�ení pro zajišt�ní strategických cíl�: 

• Konsolidovat po�et �editel� na t�i až �ty�i 

• Vy�lenit skupinu pro strategický rozvoj 

• Regionální obchodní centra pod�ídit obchodnímu �editeli 

• Ze specializovaných divizí vytvo�it centralizované funk�ní jednotky 

Následn� bylo provedeno shrnutí navržených strategických cíl� jako vytvo�ený 

strategický plán spole�nosti pro následující období t�í let. 

Dosáhnout dlouhodobého p�ír�stku tržeb ve výši 11,5% ro�n�  

Dosáhnout dlouhodobé p�ír�stku zisku ve výši 12% ro�n�  

Opat�ení pro zajišt�ní strategických cíl�: 

• Zm�na kapitálové struktury 

• Zavedení systému �ízení a kontroly náklad�

• Zavedení systému ukazatel� finan�ního zdraví 

Proniknout se svým produktovým zam��ením na trhy Rakouska a Ma�arska. 

Opat�ení pro zajišt�ní strategických cíl�: 

• Zmapování produktové nabídky v oblasti informa�ních technologií na trzích 
v Rakousku a Ma�arsku 

• Zmapování konkurence v oblasti informa�ních technologií na trzích v Rakousku 
a Ma�arsku 

• Prostudování administrativních, právních a finan�ních náležitostí pro provoz 
firmy v Rakousku a Ma�arsku 

• Výb�r vhodné firmy k akvizici 

• Analýza zjišt�ných dat a informací a provedení kone�ného rozhodnutí, zda lze na 
trh proniknout 
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Vyvinout specializovaný produkt pro rozší�ení produktového portfolia 

Opat�ení pro zajišt�ní strategických cíl�: 

• Vytvo�it odd�lení výzkumu a vývoje v rámci firmy 

• Zajistit personální obsazení nového odd�lení 

• Ve finan�ním plánu spole�nosti vytvo�it finan�ní krytí výzkumu a vývoje do 
budoucna 

Provést centralizaci organiza�ního uspo�ádání 

Opat�ení pro zajišt�ní strategických cíl�: 

• Konsolidovat po�et �editel� na t�i až �ty�i 

• Vy�lenit skupinu pro strategický rozvoj 

• Regionální obchodní centra pod�ídit obchodnímu �editeli 

• Ze specializovaných divizí vytvo�it centralizované funk�ní jednotky 
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7 Záv�r 
Cílem této práce bylo ur�it postavení konkrétní firmy na její životní k�ivce. Pro tuto 

práci byla vybrána firma nabízející služby v oblasti informa�ních technologií, která podniká 

v rámci tuzemského trhu. Sou�asn� byla popsána problematika životního cyklu firem 

poskytujících služby v informa�ních technologiích.  

V teoretické �ásti �ešení diplomové práce byla nejprve definována  životní k�ivka 

firem. P�i hledání popisu životních k�ivek firem bylo nalezeno více typ�, ale v podstat�

pr�b�h životní k�ivky d�lí na t�i základní stadia a to r�st, vrchol, sestup. Tato t�i stadia byly 

v t�chto k�ivkách pod r�znými názvy a více �i mén� �len�ny. Pro ú�el této práce byla vybrána 

k�ivka,  která byla podrobn�  popsána v knize  Ichaka Adizese. 

Pro �ešení práce byly dále vybrány metody, pro stanovení pozice firmy na životní 

k�ivce. Metody byly podrobn� popsány a byl stanoven konkrétní postup pro zpracování 

analytické �ásti. První použitou metodou byla metoda  kostek r�stu, která je vhodná pro 

ur�ení vhodného sm�ru rozvoje spole�nosti. Tato metoda byla v práci využita jako primární a 

jejím výsledkem bylo ur�ení pozice firmy na její životní k�ivce. Pro další rozvoj spole�nosti 

byl sestaven model transformace spole�nosti, který umožní její další r�st.  

Pro dopln�ní metody kostek r�stu a ov��ení nalezeného �ešení byly použity další dv�

metody, které potvrdily výsledy metody kostek r�stu. Jedná se o metodu sledování výsledk�

ve finan�ních výkazech a metodu PAEI. Principem metody sledování výsledk� analýza 

ukazatel� v ú�etních výkazech pro ukazatele v oblasti  provozní, investi�ní a finan�ní a to z 

hlediska dlouhodobého vývoje. Na základ� analýzy t�chto ukazatel� bylo ur�eno postavení 

firmy v rámci  jejího životního cyklu. Poslední metoda je metoda PAEI, která je založena na 

charakteristickém chování spole�nosti a to z hlediska �ty� základních rolí. A to role 

producenta, role administrátora, role podnikatele a role integrátora. Posouzením míry využití 

jednotlivých rolí se ur�í životní stádium firmy. Ob� dopl�kové metody potvrdily výsledky 

primární metody. Byla ur�ena pozice firmy na její životní k�ivce.  

V tak dynamickém prost�edí jako je odv�tví informa�ních technologií, kde existuje 

zna�ná konkurence a rivalita mezi firmami, je pro spole�nost p�ínosné a užite�né v�d�t, ve 

kterém bod� životní k�ivky se nachází, jaké jsou charakteristiky pro tuto pozici. Stanovení 

takového profilu umožní firm� vytipovat oblasti, ve kterých se m�že zm�nit a stanovit možné 

koncepce svého dalšího vývoje s respektem svého sou�asného stavu.  
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S tímto zám�rem byl tedy ur�en bod na životní k�ivce, ve kterém se firma nachází a 

následn� s využitím kostek r�stu byl sestaven model transformace. Model umožní firm�

posunout se ze stadia svého životního cyklu sm�rem k dalšímu r�stu a rozvoji. Výsledkem 

modelu bylo sestavení strategického plánu pro spole�nost na období 1-3 roky s ur�ením 

strategických cíl� pro toto období a jednotlivých opat�ení pro realizaci každého jednotlivého 

cíle. Navržená opat�ení byla stanovena s respektem prost�edí firmy a trhu, na kterém se 

pohybuje. Základní myšlenkou pro tvorbu strategického plánu a jednotlivých opat�ení bylo 

vytvo�it sm�r pro optimální vývoj firmy. Cíl stanovený v po�átku práce byl spln�n. 
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Seznam zkratek 
ABI…………………………… ro�ní odpisy(Accrual Based Investing) 

ABF……………………………zisk z finan�ní �innosti(Accrual Based Financing) 

a.s. ..............................................akciová spole�nost 

CAPI……………………………vlastnost firmy pr�nik síly, autority a vlivu 

Cash Flow………………………tok hotovosti 

CFF……………………………..cash flow z finan�ní �innosti(Cash Flow from Financing) 

CFI……………………………...cash flow z investi�ní �innosti(Cash Flow from Investing) 

CFO…………………………… cash flow z provozní �innosti(Cash Flow from Operating) 

CLOUD…………………………mrak- technologie  poskytování služeb �i program�                                                    
uložených na serverech 

CRM…………………………...databázovou technologií podporovaný proces 
shromaž�ování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy(Customer relationship 
management) 

CZSO……………………………�eský statistický ú�ad 

ERP…………………………….. informa�ní systém,který integruje a automatizuje velké 
množství proces� souvisejících s produk�ními �innostmi podniku(Enterprise Resource 
Planning) 

ESA……………………………..specializované odd�lení pro vývoj software a dokument�      
( Enterprise Solutions and Applications) 

ICT………………………………informa�ní a telekomunika�ní technologie 

ITSM…………………………… správa a provoz informa�ních technologii(Information 
technologies service management) 

ik…………………………………riziková prémie 

NI………………………………..zisk za ú�etní období(Net Income) 

PAEI…………………………….role podnikatele 
poducent,administrátor,podnikatel,integrátor 

PAS…………………………….podnikové aplikace a služby 

ROC…………………………….regionální obchodní centrum 

s.r.o…………………………….spole�nost s ru�ením omezeným 

Tk………………………………tžní kapitalizace 
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Tz…………………………… trvalý zisk(vážený pr�m�r zisku za x let o�išt�nému o 
maximum a minimum) 

DHV∆ .....................................�dlouhodobý r�st hospodá�ského výsledku 

iHV∆ ………………………. p�ír�stek hospodá�ského výsledku v daném roce 

iw …………………………..váha daného roku 
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