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1. Úvod 

Tak jako je pro firmu důležité mít motivované, odborně vzdělané, kompetentní a 

výkonné zaměstnance a management, vhodně zvolený výrobní program, účinný marketingový 

mix nebo fungující logistiku, je stejně důležité mít dobře definovanou vizi určitého budoucího 

stavu a strategii, která pomůže tohoto stavu v daný okamžik docílit. Firemní strategie dává 

vodítka a mantinely určující směr fungování podniku na vyšší úrovni. Vizi a strategický plán, 

usměrňující působení na trhu, mají všechny velké firmy. 

Ve své diplomové práci se zabývám strategickým plánem podniku. Získané poznatky 

a znalosti budu aplikovat na firmu SECTRON MOBIL s.r.o. Tato firma působí na trhu 

mobilních technologií a její hlavní činností je prodej zboží a služeb firem v tomto oboru tyto 

technologie produkujících.  

Má diplomová práce je rozdělena do dvou větších celků. V teoretické části se zaměřím 

na základní pojmy a východiska strategie a plánování, uvedu etapy vývoje strategického 

řízení, přiblížím různé analytické metody k tvorbě strategie používaných a další důležité 

aspekty, které se při tvorbě strategie berou v potaz. 

V úvodu praktické části představím firmu SECTRON MOBIL s.r.o., následovat budou 

analýzy vnitřního a vnějšího prostředí a rozbory dalších faktorů, jež přiblíží fungováni firmy. 

Pro představu a větší názornost doplňuji text tabulkami a grafy. Rozbor finančního zdraví 

firmy je proveden za roky 2007 – 2009 v následující kapitole Finanční analýza. V 

celé praktické části se budu snažit vhodně aplikovat získané poznatky a znalosti na situaci 

výše zmiňované firmy. 

Ke konci práce jsem se snažil vytvořit možné scénáře budoucího vývoje, které by 

mohly nastat a mohly by případně chod firmy ovlivnit jak negativně, tak i pozitivně nebo 

třeba vůbec. 

Cílem mé diplomové práce je následně po vypracovaných analýzách navrhnout pro 

firmu SECTRON MOBIL s.r.o. vhodnou strategii jejího budoucího vývoje a to ve spolupráci 

s ředitelkou firmy. Tento strategický plán budu formulovat na konec mé práce. 
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2. Teoretická východiska strategického řízení 

2.1 Metodika práce 

Data a informace pro svou práci jsem čerpal z různých zdrojů, pro teoretická 

východiska jsem používal doporučenou literaturu, která je uvedena v seznamu literatury a 

případně se na ni odkazuji v tzv. poznámce pod čarou. Pro praktickou část jsem používal data 

z oficiálních zdrojů, především z internetových stránek a dokumentů Českého statistického 

úřadu, z dokumentů Ministerstva financí ČR, z webu vládní agentury Czech Trade, z webu 

České národní banky, případně z článků internetových deníků zabývající se problematikou 

mobilního trhu a mají přístup k datům světových agentur. Pro zpracování analýz zabývající se 

vnitřním prostředím podniku jsem informace získal při osobních rozhovorech s paní 

ředitelkou firmy SECTRON MOBIL s.r.o. a data finanční povahy na webu Obchodního 

rejstříku a Sbírky listin, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky. 

Metody, které jsem ve své diplomové práci použil, jsem vybíral podle vhodnosti a 

podle dat, jež jsem měl k dispozici. Například v teoretické části zmíněná metoda Matice BCG 

je potřeba znát relativní tržní podíl firmy a míru růstu odvětví a tyto data jsem k dispozici 

neměl. 

V úvodu praktické části diplomové práce charakterizuji společnost SECTRON 

MOBIL s.r.o., následují analýzy zabývající se vnějším prostředím podniku – PEST analýza, 

analýza trhu s mobilními telefony. Data k této analýze jsem získal na některých z výše 

zmíněných webech. Informace k analýze oborového okolí, uváděnou pod názvem Porterův 

model pěti sil, jsem získal při osobních rozhovorech s paní ředitelkou. 

Stejný zdroj informací jsem použil pro zpracování SWOT analýzy, jež se zabývá jak 

vnějším, tak vnitřním prostředím. Poslední analýza se zabývá finančním zdravím a k jejímu 

zpracování jsem využil finanční výkazy, jež jsou umístěné na veřejně dostupném zdroji 

informací, tedy na zmíněném webu Ministerstva spravedlnosti ČR. 

Taktéž prognózy v závěru práce jsem opíral o skutečné informace a snažil se je 

modelovat do věrohodného výhledu budoucího stavu. 
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2.2 Strategie 

Pojem „strategie“ pochází ze starořeckého slova „strategos“, přičemž je složeno ze 

dvou slov; „stratos“ znamená vojsko, výprava a „agó“ vést. Obecně je to umění vést boj, 

rozhodovat se a postupovat k cíli ve vyhrocených konfliktech. Strategie je dlouhodobý plán 

činností k dosažení určitého, předem daného cíle. Strategie řídí hlavní linií postupu k cíli 

v oblasti: 

 Vojenství 

 Ekonomika  

 Biologie (životní strategie rostlin) 

 Sport 

 Strategie šachu apod. 

Stratég byl ve Starověkém Řecku titul pro velitele armády, v češtině je to synonymum 

pro vojevůdce. Pojem stratég také chápeme jako člověka, který udává směr vývoje uskupení, 

společnosti, sportovnímu týmu nebo organizaci, v jejichž čele stojí. 

Strategie je nadřazena operačnímu umění a taktice.
1
 

Podniková strategie je jednou z podmínek pro úspěšný podnikový rozvoj a nezbytná 

součást strategického řízení. Strategii podniku zpracovává vedení podniku, které je za ni také 

odpovědné. Strategie je určení dlouhodobého směru firmy. 

Tradiční definice chápe strategii podniku jako dokument určující dlouhodobé cíle 

podniku, stanovuje postup jednotlivých operací a rozmístění nepostradatelných zdrojů pro 

dosažení daných cílů. 

Moderní definice strategii bere jako připravenost reagovat na podmínky působící na 

podnik v časech budoucích. Ve strategii stanovuje dlouhodobé podnikové cíle, postupy 

strategických operací a rozmístění zdrojů nutných pro splnění daných cílů tak, aby tato 

strategie vycházela z potřeb podniku, přihlížela ke změnám jeho zdrojů a možností a současně 

vhodným způsobem reagovala na změny v okolí podniku.
2
 

                                                 

1
 ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD. Malá Československá encyklopedie, V. svazek 

Pom - S. Academia, Praha 1987. 

2
 DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. 256 s. ISBN 80-

7179-603-4. 
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2.2.1 Význam strategie 

Základní rozdíl mezi strategií a dlouhodobým plánem je v tom, že při stanovování 

dlouhodobého cíle si klademe otázku, kam chceme jít. Kdežto strategie nám pomáhá 

odpovědět na otázku, jak se tam chceme dostat. Strategie by měla vést ke zvýšení výkonnosti 

podniku. 

Základní charakteristiky významu strategie můžeme shrnout do následujících bodů: 

 Strategická rozhodnutí ovlivňují dlouhodobý směr organizace, 

 Strategická rozhodnutí se pokouší dosáhnout na nějakou výhodu, 

 Strategická rozhodnutí se zabývají rozsahem dopadu aktivit organizace. 

 Strategie může být pojímána jako přizpůsobení aktivit určitému prostředí. 

 Strategie může být nahlížená jako vycházení ze zdrojů a kvalifikací organizace 

nebo jejich natahování za účelem tvorby příležitostí. 

 Strategie může po firmě vyžadovat změnu hlavních zdrojů 

 Strategická rozhodnutí ovlivňují operativní rozhodování.
3
 

Dosažení cílů se zabezpečuje vzájemným souladem manažerských funkcí. 

Sekvenčními funkcemi probíhají funkce průběžné.  

 Sekvenční funkce 

o Plánování 

o Organizování 

o Vedení lidí 

o Kontrola 

 Průběžné funkce 

o Analyzování 

o Rozhodování 

o Komunikace 

o Motivace 

o Odměňování 

                                                 
3
 CHARVÁT, J. Firemní strategie pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 201 s. 

ISBN 80-247-1389-6. 
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2.3 Strategické myšlení 

Myslet strategicky znamená perspektivně pohlížet na své možnosti, analyzovat faktory 

okolního prostředí a variantním plánováním brát v úvahu permanentnost změn, na tyto změny 

pružně reagovat přeskupováním zdrojů a překonávat problémy s využitím lidského 

potenciálu.
4
 

Přínosem strategického myšlení je prodloužení životního cyklu výrobku, zvýšení 

efektivity a produktivity, rychlejší a jistější návratnost investovaných peněžních prostředků 

nebo zlepšení týmové práce. 

Bariérami strategického myšlení jsou nejčastěji absence vize, nesystémovost, 

strnulost, byrokracie, osobní zájmy, špatné informace či nedůslednost. 

2.4 Strategické řízení 

Strategické řízení pomáhá organizaci udržet nebo získat strategickou konkurenční 

výhodu a dosáhnout v určeném čase reálných dlouhodobých cílů. Strategické řízení také 

určuje a hodnotí nové cíle a strategie, které mají celopodnikovou významnost. Podniky 

uplatňující strategické řízení dosahují větší efektivity. 

Procesu strategického řízení se mohou účastnit různé skupiny osob, tyto můžeme 

rozdělit následujícím klíčem: 

 Vrcholový management, který přijímá strategická rozhodnutí a vytváří 

podmínky pro realizaci, 

 Middle management, který shromažďuje a analyzuje data a výstupem jsou 

potřebné informace, 

 Externisté, kteří působí jako poradci. 

2.4.1 Cyklus strategického řízení 

1. Formulace poslání společnosti 

2. Strategická analýza 

3. Strategické vize, cíle 

4. Výběr strategie 

5. Implementace strategie, taktika 

6. Monitorování a vyhodnocení 

                                                 
4
 KOŠŤAN, P; ŠULEŘ, O. Firemní strategie: plánování a realizace. Praha: Computer Press, 

2002. 121 s. ISBN 80-7226-657-8. 
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2.5 Strategické plánování 

Strategické plánování je proces, kterým se formulují dlouhodobé strategické cíle a 

strategie celé společnosti tak, aby se naplno využily zdroje společnosti v součinnosti 

s příležitostmi na trhu. Strategické plánování je jedním z nejdůležitějších úkolů managementu 

na vrcholové úrovni.
5
 

Plánování můžeme charakterizovat různými pohledy. Při plánování se vytváří budoucí 

obraz podniku. Plánování je komplexní a složitý systém rozhodování o budoucím vývoji, cíle 

se formulují od celého podniku k jednotlivým dílčím závodům či pracovištím. 

Plánování představuje sled činností formulující cíl a cesty na jeho dosažení. Jedná se 

tudíž o cílově orientovaný, rozhodovací proces, jenž vychází z daných cílů firmy a zároveň 

definuje prostředky, které jsou nutné k dosažení cílů. Součástí tohoto procesu je určení 

důležitých finančních, informačních, lidských a materiálních zdrojů nutných k dosažení 

definovaných cílů. 

Plánování vytváří most mezi místem, kde jsme a místem, kam se chceme dostat. 

Důležitým aspektem je kvalita informací, které podnik má jak z vlastních zdrojů, tak 

z informací získaných z vnějšího okolí podniku. Výsledkem plánování je vytvoření plánu. 

2.5.1 Druhy plánů 

Plány můžeme rozdělit podle několika hledisek: 

 Časové hledisko 

o Dlouhodobé plány (na 3 roky dopředu a více) 

o Střednědobé plány (1 – 3 roky) 

o Krátkodobé plány (týdenní, měsíční, kvartální, pololetní, roční) 

 Funkční hledisko 

o Finanční plány 

o Výrobní plány 

o Marketingové plány 

o Plány rozmístění lidských zdrojů,  

o Plány odbytu aj. 

                                                 
5
 KOŠŤAN, P; ŠULEŘ, O. Firemní strategie: plánování a realizace. Praha: Computer Press, 

2002. 121 s. ISBN 80-7226-657-8. 
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 Podle úrovně managementu 

o Strategické plány 

o Taktické plány 

o Operativní plány 

2.6 Etapy vývoje strategického řízení
6
 

2.6.1 Klasická škola strategie v 60. letech 

Klasický pohled je založen na vojenské tradici, ve které je svět rigidní hierarchií v čele 

s armádním generálem, který rozhoduje. Vojenský model je doplněn intelektuálními zbytky 

ekonomie. V roce 1962 vytvořil profesor Chandler z Harvardovy univerzity koncept 

„struktura následuje strategii“, čímž spojil organizační formu a strategické plánování. 

Chandler definuje strategii takto: „Strategie je stanovení dlouhodobých cílů a podnikových 

cílů, schválení směrů působení a alokaci zdrojů potřebných pro dosažení těchto cílů.“
7
 

Na myšlenky profesora Chandlera navázal Igor Ansoff, který identifikoval pět okruhů, 

kterými by se měl podnik zabývat: 

 Synergie generovaná kombinací kompetencí firmy, 

 Směr a míra změny šíře (zavedení nových produktů), 

 Konkurenční výhody firmy v daném prostředí, 

 Šíře daného trhu, 

 Dostatek kompetencí prostřednictvím rozhodnutí vyrobit/prodat. 

Ansoff se zaměřil na to, jak na sebe jednotlivé okruhy působí a posilují se 

prostřednictvím procesu strategického plánování. Dále Ansoff uvádí, že: 

                                                 
6
 MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2007. 246 s. ISBN 978-80-247-1911-5. 

7
 GRANT, R., M. Contemporary strategy analysis. Blackwell Publishing Ltd, 2008. 548 s. 

ISBN 1-4051-1998-5. 

V originále: „The determination of a long-run goals and objectives of an enterprise, and the 

adoption of courses of action and allocation of resources necessary for carrying out these 

goals.“ 
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„Strategické rozhodnutí se týká především výběru sortimentu, který společnost bude vyrábět a 

výběr trhu, kde dané výrobky bude prodávat.“
8
 

2.6.2 Procesní přístup v 70. letech 

V tomto období docházelo ke změnám ve sféře působnosti a v organizaci obchodních 

firem, k rychlému růstu globalizace, ve kterém firmy začaly nejen nabízet zboží a služby mezi 

národy, ale začaly v něm také vyrábět. Organizace podle procesního přístupu vyžaduje, aby se 

na organizaci nahlíželo jako na spojení individualit přinášející svůj vlastní pohled a názor na 

problematiku ze svého hlediska. Díky rozvoji informačních technologií a zlepšení vzájemné 

komunikace dochází k možnosti pohlížet na příležitosti či problémy v širším měřítku. 

2.6.3 Evoluční přístup v 80. letech 

V této době se vzorem pro světový management stávají japonské firmy aplikující 

řízení podniků a strategii novými metodami – snižují vysokou hierarchickou strukturu, 

dochází k preciznímu řízení kvality s nulovou zmetkovitostí a intenzivně využívají výrobní 

týmy. Japonská ekonomika v této době zažívá růst i díky těmto změnám v řízení. 

Mnoho amerických firem, zejména pokud se jejich činnost zabývala výrobou 

produktů, následovalo japonský model a reorganizují své interní procesy, aby dosáhly 

podobných výsledků. Většina firem prošla určitou restrukturalizací a docházelo k redukci 

úrovní managementu i počtu zaměstnanců; ukázalo se, že lze efektivně vyrábět i s menším 

počtem lidí. 

V roce 1980 přichází Michael Porter se svou prací, kde vysvětluje, jak pět sil zasahuje 

do volné konkurence, ovlivňuje výkonnost, ziskovost a firmu a v tržním prostředí. 

2.6.4 Systémový přístup v 90. letech 

Podle Granovettera se pohled na strategický management v devadesátých letech 

rozšiřuje o sociální prvek; ekonomická aktivita nemůže být alokována v izolované sféře 

neosobní finanční kalkulace, ekonomické chování je součástí sítě sociálních vztahů (stát, 

rodina, profese atd.) 

                                                 
8
 GRANT, R., M. Contemporary strategy analysis. Blackwell Publishing Ltd, 2008. 548 s. 

ISBN 1-4051-1998-5. 

V originále: „Strategic decisions are primarily concerned with the selection of the product mix 

that the firm will produce and the markets to which it will sell.“ 
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Cílem je zvýšení efektivity produkce skrze vytvoření vnitropodnikových kultur. 

Kultura je podle Gergena (1994) definována jako série sociálních systémů, zefektivňuje a je 

zefektivňována podniky, odvětvími a ekonomikami. 

Pokud jde o nový vývoj, reakce proti excesům nespoutané chamtivosti a maximalizace 

hodnoty pro akcionáře na sebe vzala podobu obnoveného zájmu o obchodní etiku a 

společenské odpovědnosti firem. 

2.7 Vize, mise, cíle 

2.7.1 Vize 

Podniková vize označuje pojem pro formulaci perspektivní orientace a hlavních cílů 

podniku pro dlouhodobější horizont. Úkolem vize je reagovat na možné budoucí jevy, trendy 

a faktory, které jsou momentálně nevýrazné, ale v budoucnu se mohou stát hlavními vlivy 

působící na podnik ať už přímo, či nepřímo. Vize jsou tudíž myšlenky předbíhající současnou 

dobu a mají motivující účinek. Dobře formulovaná vize je komplexní představa cílového 

stavu, které má reálný základ a představuje přitažlivou výzvu. 

Podniková vize, pokud je dobře zpracována, by měla odpovídat na následující otázky
9
: 

 Co a proč podnik dělá, kde se nalézá 

 Kam chceme v podniku jít a proč tam chceme jít 

 Jak a s kým se tam dostaneme 

 Jaký to bude vývojový proces včetně zdůraznění obtíží 

 Jaké máme lidi, podnikovou kulturu a historické zkušenosti 

 Jak jsme vybaveni, jaké jsou naše přednosti a slabiny 

 Jaké máme šance na trzích, co nás může ohrozit a jak rozvineme naše 

konkurenční schopnosti 

Podniková vize představuje přitažlivý a smysluplný obraz budoucnosti a vytyčuje 

směr, kterým se podnik vydává. Taková vize musí naplňovat tyto znaky: 

 Obraznost – popis budoucnosti optimistického zaměření 

 Adresnost – oslovení zájmových skupin majících sílu ovlivňovat tvorbu 

strategie 

 Uskutečnitelnost – musí obsahovat reálné a dosažitelné cíle 

 Jednoznačnost – vize musí být jasná 

                                                 
9
 LEDNICKÝ, V. Strategické řízení. Repronis, 2006, Ostrava. 154 s. ISBN 80-7329-131-2.   
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 Srozumitelnost – snadná vysvětlitelnost hlavních nosných myšlenek 

 Flexibilita – chorost pružné reakce na vzniklé změny 

Strategická vize je tedy interním materiálem určeným pro omezený okruh vedoucích 

pracovníků. Příslušná část vize se po jejím přijetí a schválení vedením podniku či majiteli 

převádí do poslání podniku. 

2.7.2 Mise 

Na vizi, jakožto nadřazený dokument, navazuje poslání (mise) podniku. Poslání je 

navázáno na současnost, ale musí být propojeno na budoucnost. Lze říci, že poslání bez vize 

by se za krátkou dobu znehodnotilo a vize bez poslání by bylo pouze výplodem fantazie. 

Poslání definuje současný stav podniku, stanovuje klíčové kompetence společnosti a 

zaměřuje se na hlavní aktivity společnosti. Poslání podniku by mělo odpovídat na otázky
10

: 

 Kdo jsou naši zákazníci? 

 Jaké jsou naše hlavní produkty nebo služby? 

 Na jakém trhu podnik působí? 

 Jaký způsob výroby podnik propaguje? 

 Je firma založena na zdravém růstu a finanční stabilitě? 

 Čím se podnik odlišuje od ostatních? 

 Jaká je naše konkurenční výhoda? 

 Zohledňuje podnik zájem společnosti? 

 Jsou zaměstnanci hodnotným zdrojem podniku? 

Formulované poslání podniku spolu s vizí stává se důležitou součástí procesu tvorby 

strategie, jelikož dává řídícím pracovníkům i běžným zaměstnancům jasné vědomí smyslu 

podnikání a pomáhá vytvoření pocitu sounáležitosti s firmou.  

2.7.3 Cíle 

Cílem se rozumí určitý, předem definovaný žádoucí stav, jehož dosažení je 

požadováno v daném časovém okamžiku. Cíle dávají smysl a konkrétní podobu stanovenému 

poslání a jsou pomocníkem při formulování podnikové strategie. Cíle tak představují pro 

vedení podniku i nižší management závazek dosáhnout stanovené požadavky v konkrétním 

období. Cíle jsou tedy argumenty pro určitá jednání či podnětem k aktivitě. 

                                                 

10
 MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2007. 246 s. ISBN 978-80-247-1911-5. 
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Je žádoucí, aby cíle byly formulovány podle pravidla SMART, podle tohoto by měly 

cíle být: 

 S – specific – specifické 

 M – measurable – měřitelné, kvantifikovatelné 

 A – agreed – akceptovatelné 

 R – realistic – reálné, dosažitelné 

 T – trackable – termínované, časově vymezené 

Podle Lednického (2006) je také důležité současně zabezpečit hierarchii či prioritu 

cílů. To znamená, že v daný čas je dosažení některého cíle důležitější, než dosažení cílů 

ostatních. Například finanční stabilita podniku je nezbytnou podmínkou pro realizaci celého 

spektra cílů dalších, a proto patří vždy k nejvyšším cílům. 

„V rámci priorit cílů je nutno zásadně stanovit nejvyšší podnikový cíl a tím je zajištění 

existence podniku. To znamená, že zabezpečení existence podniku může být pouze za situace, 

kdy podnik je hospodářsky silný, tj. je-li dobře kapitálově vybaven. Z toho vyplývá, že zisk 

nelze považovat za vhodný nejvyšší cíl, neboť zisk je pouze prostředkem pro posílení 

vlastního kapitálu, pro financování investic i sociálních služeb, pro odměnu zainteresovaných 

osob, pro podporu veřejných zařízení a dobročinných akcí i financování vývoje a výzkumu“, 

uvádí dále Lednický. 

Pro shrnutí, vize udává všeobecný kurz činnosti podniku, poslání vymezuje hranice 

aktivit, ve kterých se podnik pohybuje, a strategické cíle představují konkrétní kroky a tvoří 

základ pro vytvoření strategie. 
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2.7.4 Hierarchie podnikových strategií 

Obrázek 2.1 - Hierarchie podnikových strategií 

 

Zdroj: [11 – str. 36]; vlastní zpracování 

2.8 Analýza vnitřního a vnějšího okolí 

Analýzou rozumíme systematické rozložení složité skutečnosti na jednodušší prvky; 

jejím cílem je odhalit hodnotu jednotlivých součástí a jejich vliv na celek. Cílem strategické 

analýzy je identifikovat, rozebrat a ohodnotit všechny relevantní faktory, o nichž lze 

předpokládat, že budou mít vliv na konečnou podobu cílů a strategii podniku. 

Na činnost podniku působí mnoho faktorů, které jej zásadně ovlivňují pozitivně i 

negativně. Některé vlivy může podnik řídit – kvalita zaměstnanců, kvalita nabízených 

výrobků a služeb či cena a další. Ty řadíme do vnitřního okolí (mikrookolí). Ve vnějším okolí 

(makrookolí) podniku působí tlaky, kterým se firma musí přizpůsobit, které nejsou v její moci 

je změnit. Většinou jde o výši úrokových sazeb, daňové sazby, výše minimálních mezd, kurz 

domácí měny vůči měnám zahraničním, síla ekonomiky a její závislost na určitém odvětví, 

technologická úroveň a podobně. 

Podnikatelská 
strategie

(strategie na 
společenské úrovni)

Firemní strategie

(strategie na vrcholové 
úrovni organizace)

Obchodní strategie

(strategie na úrovni SBU)

Funkční strategie

(strategie řízení LZ, marketingová, finanční, výrobní)
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Proč by měla firma analyzovat své okolí?
11

 

 Aby věděla, jaká je její pozice v prostředí, ve kterém působí 

 Aby efektivně reagovala na neustálé změny v okolí a mohla v něm přežít 

 Aby se mohla dívat na organizaci jako na celek 

 Aby mohla analyzovat své vnitřní možnosti 

 Aby předešla překvapení konkurence 

 Aby mohla vytvořit pevnou základnu pro své strategické aktivity 

2.8.1 Analýza vnějšího okolí firmy 

Firma není ve své podnikatelské činnosti izolována, ale je součástí různých systémů 

legislativních, ekonomických, daňových, sociálních, je ovlivňována národní kulturou, 

zvyklostmi a různými obchodními uzancemi. 

Vnějším okolím podniku rozumíme vše mimo hranice podniku, patří zde několik 

navzájem propojených segmentů: 

 Geografický segment 

 Sociální segment vnějšího prostředí 

 Demografický segment 

 Politický segment, právní a legislativní segment 

 Ekonomický segment 

 Technologický segment 

 Ekologický segment 

 Kulturně – historický segment 

 Tržní segment 

K ohodnocení vlivu vnějších faktorů prostředí lokálního až globálního charakteru lze 

použít jednoduchou, ale přesto efektivní PEST analýzu, jde o analýzu politického, 

ekonomického, sociálního a technologického segmentu.
12

 

                                                 
11

MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2007. 246 s. ISBN 978-80-247-1911-5. 

12
 S ohledem na význam zákonů se často analyzuje i legislativa, můžeme se tedy setkat 

s názvem SLEPT analýza; případně SLEPTE, pokud se budeme zabývat i ekologickými vlivy. 
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2.8.2 Porterův model pěti sil
13

 

Analýzou konkurence se rozumí rozbor odvětví, ve kterém společnost podniká svou 

činnost. Zkoumá se vliv jednotlivých subjektů, cena a kvalita jejich služeb a výrobků a 

postavení na trhu. Rozbor klíčových konkurenčních firem umožňuje podniku identifikovat 

potencionální konkurenty, předejít překvapení z nové strategie nebo taktiky současných 

podniků, zrychlit reakční dobu na kroky konkurence a hlavně pomoci předehnat 

konkurenty v klíčových strategických rozhodnutích. 

Jednotlivé vlivy identifikoval Michael Porter v roce 1980, jedná se o známý Porterův 

model pěti sil: 

 Konkurence v odvětví 

 Síla dodavatelů 

 Síla odběratelů 

 Substituty 

 Potencionální konkurence 

Těchto pět dynamických faktorů výrazně ovlivňuje výnosnost odvětví, protože 

ovlivňují cenu výrobků, náklady s nimi spojené a investice firem v daném odvětví, což jsou 

základní prvky reprodukce vložených finančních prostředků. 

                                                 
13

 MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2007. 246 s. ISBN 978-80-247-1911-5. 
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Obrázek 1.2 - Porterův model pěti sil14 

 

2.8.2.1 Vliv odběratelů 

Odběratel jako jeden ze zainteresovaných skupin má zájem na dobrých obchodních 

vztazích, aby mohl ovlivňovat, případně určovat podmínky spolupráce s dodavatelem. Proto 

může mít odběratel velký vliv na firmu, pokud: 

 Existují jiné možnosti dodávek 

 Existuje mnoho dodavatelů na trhu 

 Nákupy zákazníka představují velkou část z celkového odbytu 

 Nakupovaný předmět pro něho nepředstavuje důležitý vstup 

 Pro zákazníky je výhodné nakupovat vstupy od více dodavatelů, než využívat 

služby jediného dodavatele 

2.8.2.2 Vliv dodavatelů 

Stejně důležitá jako úroveň odběratelů je rovněž i úroveň dodavatelů; jeho síla 

zvyšující cenu a tím nižší zisk pro firmu se odvíjí od následujících faktorů: 

 Vzdálenost a koncentrace dodavatele od volné konkurence 

 Nakupující podnik není důležitým zákazníkem 

 Vstup je pro odběratele důležitý pro chod podniku 

                                                 
14

 Porterův model pěti sil. [cit. 2011-2-6] Dostupný na WWW: http://www.businessinfo.cz 
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 Příslušné výrobky a služby dodavatele jsou jedinečné a jejich množství na trhu 

je omezené. 

 Existence náhradních vstupů 

2.8.2.3 Konkurence 

Struktura konkurenčního okolí je charakterizovaná velikostí podílu jednotlivých 

podniků na trhu daného okolí. Rozdílné struktury konkurenčního okolí mají různý důsledek 

pro rivaly. Rozsah rivality mezi podniky uvnitř daného odvětví je odrazem úsilí, které 

soupeřící podniky vkládají do snahy získat tržní pozici. Proto zkoumáme jednotlivé složky 

konkurenčního prostředí: 

 Kolik konkurentů působí na daném trhu? Počet firem v oboru roste nebo klesá? 

 Jak se podniky liší ve strategických a personálních přístupech? 

 Jaká je velikost, finanční síla, systém vedení? 

 Jaký je charakter a atraktivita oboru? 

 Jaký je přístup na tento trh? 

 Jaká je poptávka po produktech daného oboru? 

2.8.2.4 Substituty 

Náhražkou je takový produkt, který má podobné vlastnosti jako produkt nabízený naší 

firmou. Jestliže substituty jsou hrozbou, pak je firmy v oboru předcházet tím, že nebudou 

zvyšovat ceny a neopomenou vyvíjet či zdokonalovat své produkty či služby. 

Ziskovost a úspěšnost firem závisí i na dostupnosti, kvalitě a nákladech. Proto 

management zkoumá i chování podniků, které tyto produkty vyrábějí. Proto se můžeme ptát: 

 Existují nějaké substituty v daném oboru? 

 Jaká je cena substitutů? 

 Mohou být výrobky a služby rychle zaměnitelné za jiné? 

 Jakou kvalitu mají nabízené produkty a služby? 

2.8.2.5 Nová konkurence v odvětví 

Vstup nových konkurentů na trh je podpořen jejich kapitálovou vybaveností a cílem 

získat na trhu dostatečný podíl na úkor stávajících podniků. Rizikem vstupu nových firem na 

daný trh může mít za následek: 

 Zvýšení kapacity trhu a tím i k 

většímu tlaku na snížení sen 

 Lepší know-how konkurenta 

 Odchod některého z dodavatelů ke 

konkurenci 

 Nejistá loajalita zákazníka 
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Vstup nových firem do odvětví je omezen vstupními bariérami, těmi mohou být: 

 Diferenciace výrobků 

 Připravenost firem 

 Kapitálové požadavky 

 Úspory z rozsahu 

 Potřeba investic na počáteční období 

 Přístup k distribučním kanálům a potřebným zdrojům 

 Legislativní překážky (cla, patenty a další překážky) 

Podnik může předcházet či čelit vstupu nového konkurenta do odvětví i svým 

jednáním, kterým bude sledovat a efektivně řídit náklady, bude zvyšovat kvalitu výrobků a 

služeb (inovací, zvýšením přidané hodnoty), pěstováním dobrých vztahů s dodavateli a hlavně 

porozuměním zákazníkovým požadavkům a přáním. 

2.9 Analýza vnitřního prostředí 

Strategie zohledňuje nejen vnější příležitosti a možné rizika ohrožení existence 

podniku, ale také vnitřní síly a schopnosti podniku. 

Analýzou mikroprostředí identifikujeme, v čem firma vyniká a kde je prostor pro 

zlepšení. Interní analýza sleduje a rozebírá procesy, aktivity a veličiny vyskytující se uvnitř 

podniku, tedy takové záležitosti, jež může podnik přímo řídit. 

Základem úspěšné strategie je harmonie mezi podnikovými zdroji a schopnostmi 

podniku je využít. Těmito zdroji pro podnik jsou lidské zdroje, finanční vybavenost, 

inovativní potenciál, výrobní program a zařízení či marketingový mix. 

Marketing znamená vedení podniku vědomě orientované na trh. Pro firmu je důležité 

rozpoznat potřeby trhu, vědět, co si zákazník žádá, který produkt je na vzestupu. Čím rychleji 

jsou tyto potřeby zákazníků splněny, tím pro podnik lépe. Hlavním zájmem marketingu by 

měl být zákazník. Získat nového zákazníka je vždy dražší, než si udržet zákazníka stávajícího. 

Cílem marketingového řízení je zaměřit se na produkt, cenu, distribuci a propagaci, 

proto se můžeme ptát: 

 Nabízíme náš produkt správné cílové skupině? 

 Jak je důležitý vzhled a obal výrobku? 

 Jaké jsou variabilní a fixní náklady produktu? 

 Jaká je cenová politika produktové řady? 

 Propaguje firma své produkty ve sdělovacích prostředcích? 
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 Využívá firma k podpoře prodeje internet? 

 Jak kvalitní je distribuční kanál? 

Lidské zdroje mají dvě složky, které můžeme charakterizovat podle jejich hmatatelné 

podoby. Hmotná složka charakterizuje zaměstnance podle věku, pohlaví, počtu, kvalifikace a 

nehmotná složka podle zkušeností, poznatků, dovedností, vědomostí. Při analýze lidských 

zdrojů management zjišťuje, jestli má správné lidi na správných pozicích, zda je vhodně 

zvolena organizační struktura. V ideálním případě je žádoucí mít loajální, motivované, 

výkonné, samostatné, komunikativní a vzdělané zaměstnance. 

Při řízení výroby se můžeme potýkat s otázkami, zdali je výroba efektivní, jaká je 

zmetkovitost výrobního procesu, zda jsou používány výrobní zařízení správným způsobem, 

jaké jsou energetické nároky zařízení, jaká je kvalita výrobků, podle čeho je posuzována, kde 

se nachází úzké místo a jak jej můžeme odstranit a podobně. 

2.10 Analýzy kombinující vnější a vnitřní prostředí 

Často se také používají metody, které jsou lépe využitelné a které umožňují současnou 

komparaci prvků vnitřního prostředí a faktorů vnějšího okolí podniku. Zástupci těchto metod 

jsou Matice BCG, která hodnotí míru růstu odvětví a relativní tržní podíl a výsledkem jsou 4 

kvadranty, jejichž názvy jsou Dojné krávy, Bídní psi, Hvězdy a Otazníky. 

Matice GE, jejímiž osami jsou přitažlivost odvětví a konkurenční pozice. Tato matice 

poskytuje v porovnání s předchozí maticí více informací o rozložení portfolia oblastí 

podnikání a pro jednotlivé situace lze lépe určit typ strategie.  

SPACE analýza (Strategic Position and ACtion Evaluation) hodnotí finanční sílu a 

konkurenční výhodu jako hlavní prvky pozice podniku a síla odvětví a stabilita prostředí jako 

pozici celého odvětví. 

Poslední uvedenou a asi nejznámější metodou kombinující prvky vnějšího a vnitřního 

prostředí je SWOT analýza. 

2.10.1 SWOT analýza 

Asi nejznámější metodou hodnocení podniku je SWOT analýza, která rozebírá jak 

vnější, tak i vnitřní prostředí podniku. SWOT analýza se využívá pro rozbor silných 

(Strenghts) a slabých stránek (Weaknesses) podniku a vnějších příležitostí (Opportunities) a 

hrozeb (Threats). Tato metoda je pohotová, snadno využitelná a je otevřeným ohodnocením 

podniku. 
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Silné stránkami (přednostmi firmy) jsou nejčastěji adekvátní zdroje, finanční stabilita, 

dobrá pověst, vůdčí pozice na trhu, know-how, management, úspory z rozsahu, tradice.  

Slabými stránkami (nedostatky) mohou být nevyužité kapacity, vysoké náklady oproti 

konkurenci, nekompetentní management, špatná distribuční síť, pomalá reakce firmy na 

změnu, vysoká fluktuace zaměstnanců.  

Příležitost pro firmu může mít podobu možného vstupu na nové trhy, rozšíření 

nabídky žádaných produktů a potřebná inovace, diverzifikace nebo integrace firmy či rychlý 

růst trhu či dostupné komplementy.  

Hrozbou pro podnik je nová konkurence s nižšími náklady, substituty, větší síla 

odběratelů a dodavatelů, měnící se vkus zákazníků, nepříznivé demografické změny, 

negativní politické změny. 

Podnik by se měl snažit vždy na přednostech stavět, nedostatky odstraňovat, 

příležitosti realizovat a hrozby eliminovat. Kombinace těchto čtyř prvků umožňuje vytvořit 

vhodné strategie, jež mohou vzniklou situaci řešit. 

Obrázek 2.3 - SWOT analýza15 

 

 Strategie SO (využití) – ofenzivní strategie, které je agresivně růstově 

orientovaná, představuje ofenzivní přístup z pozice síly 

 Strategie WO (hledání) – překonání slabých stránek prostřednictvím 

maximalizace příležitostí. Důraz je kladen na výrazné změny chování podniku, 

toto se označuje jako metoda turnaround 

 Strategie ST (konfrontace) – důležité je včas identifikovat hrozby a přeměnit je 

prostřednictvím silných stránek v příležitosti, jedná se o diversifikační strategii 

                                                 
15

 SWOT analýza [cit. 2011-2-6] Dostupný na WWW: http://www.halek.info 
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 Strategie WT (vyhýbání) – strategie defenzivního charakteru, vychází 

z uzavírání kompromisů a vyklízení určitých pozic 

2.11 Finanční analýza 

Finanční analýza podniku je analýzou financí podniku, je úzce spojená s finančním 

účetnictvím, které poskytuje informace a potřebná data pro rozhodování o financích. 

Nevýhodou finančních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a výkaz peněžních toků) je, že 

zobrazují minulost a neobsahují výhledy do budoucnosti. Finanční analýza v této souvislosti 

zkoumá minulý pohyb nebo stav peněžních prostředků s cílem popsat vývoj finanční situace. 

Cíl finanční analýzy spočívá v ohodnocení minulosti, diagnóze přítomnosti a předpovězeni 

blízké budoucnosti podniku v oblasti hospodaření s financemi. 

2.11.1 Zdroje dat finanční analýzy 

Potřebná data pro finanční analýzu lze čerpat z mnoha zdrojů a tyto zdroje lze různými 

způsoby třídit
16

: 

 Finanční zdroje 

o Účetní výkazy finančního účetnictví 

o Výroční zprávy podniku 

o Vnitropodnikové výkazy 

o Předpovědi finančních analytiků a managementu podniku 

o Burzovní zpravodajství 

 Kvantifikovatelné nefinanční informace 

o Podniková statistika a další podnikové evidence 

o Prospekty, interní směrnice 

o Oficiální ekonomická statistika 

 Nekvantifikovatelné informace 

o Zprávy vedoucích manažerů, auditorů 

o Komentáře manažerů 

o Nezávislá hodnocení a prognózy 

o Odhady analytiků 

                                                 
16

 LEDNICKÝ, V. Strategické řízení. Repronis. Ostrava, 2006. 154 s. ISBN 80-7329-131-2. 
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2.11.2 Techniky finanční analýzy 

Základní techniky finanční analýzy zahrnují různé metody zpracování údajů 

zaznamenaných v účetních výkazech. Metoda absolutní je založena na prezentaci dat ve 

výkazech bez vztahu k jiným položkám. Absolutní ukazatele jsou citlivé na velikost podniku, 

velmi těžko je lze porovnávat s jiným podnikem, slouží k hodnocení vlastního výkonu daného 

podniku. 

2.11.2.1 Absolutní ukazatele 

Absolutní ukazatele můžeme rozdělit na ukazatele stavové a ukazatele tokové
17

. 

Stavové ukazatele prezentují údaje o stavu položky ve výkazu k určitému datu; jde např. o 

stav majetku a finančních zdrojů v bilanci. U těchto ukazatelů nezáleží na délce sledovaného 

období, ale na stav položek na konci tohoto období. 

Tokové ukazatele vyjadřují změnu ekonomické položky za daný časový interval. Tyto 

ukazatele jsou závislé na délce období, jež ovlivňuje jejich výši. Těmito ukazateli můžeme 

sledovat vývoj ukazatelů absolutních. 

2.11.2.2 Relativní ukazatele 

Metoda relativní je založena na poměřování údajů zjištěných v účetních výkazech. 

Relativní ukazatele vypovídají o vztahu dvou různých jevů, výsledná hodnota ukazuje, jaká 

velikost jednoho jevu připadá na jednu jednotku jevu druhého. 

Základním metodickým nástrojem relativního přístupu finanční analýzy jsou tzv. 

finanční poměrové ukazatele. Zpravidla se uvádí dělení na 4 základní skupiny ukazatelů: 
18

 

 Ukazatele rentability 

 Ukazatele aktivity 

 Ukazatele likvidity 

 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele rentability (profitability ratios) jsou různé formy míry zisku jako všeobecně 

akceptovaného vrcholového ukazatele efektivnosti podniku k vyjádření schopnosti dosahovat 

                                                 
17

 Při souběhu stavových a tokových veličin v jednom poměrovém ukazateli vyžaduje 

„ortodoxní“ finanční analýza, aby stavová veličina byla vyjádřena jako aritmetický průměr 

počátečního a konečného stavu v období, za které došlo k uvedenému kroku. 

18
 VALACH, J. a kol. Finanční řízení podniku. Praha: EKOPRESS, 1999. 324 s. ISBN 80-

86119-21-1. 
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přiměřený zisk a zhodnocovat tím kapitál do podniku vložený
19

. Zisk se poměřuje k různým 

druhům kapitálových zdrojů. Mezi ukazatele rentability řadíme: 

 Rentabilita celkového kapitálu (Return on Investments)
20

   (2.1) 

     
    

               
      

Pyramidovým rozkladem ROI (Du Pontova analýza) dostaneme dva dílčí ukazatele: 

o Ziskovost tržeb 

o Obrat celkových aktiv      (2.2) 

     
    

     
   

     

              
 

 Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity)    (2.3) 

     
    

               
      

Ukazatele aktivity hodnotí vázanost kapitálu v jednotlivých formách majetku podniku, 

měří schopnost využívat vložených prostředků. Mezi nejčastější ukazatele aktivity nejčastěji 

patří: 

 Rychlost obratu zásob       (2.4) 

                       
     

      
 

 Rychlost obratu pohledávek       (2.5) 

                   
   

                     
 

Ukazatele likvidity posuzují schopnost podniku hradit své závazky, tj. platební 

schopnost; v souvislosti s platební schopností se setkáváme s pojmy solventnost, likvidnost a 

likvidita.  

 Solventnost je schopnost podniku získat prostředky na úhradu svých závazků. 

 Likvidnost charakterizuje schopnost podniku přeměnit svůj majetek na 

hotovost. 

 Likvidita je okamžitá schopnost podniku dostat svým závazkům. 

                                                 
19

 GRÜNWALD, R, HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. EKOPRESS, 

2009. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2. 

20
 Někdy se můžeme setkat s pojmem rentabilita aktiv (ROA – return on assets). Toto 

vyplývá z bilanční rovnice, kde se aktiva rovnají pasivům, přičemž pasiva jsou synonymem 

pro celkový kapitál. 
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 Běžná likvidita        (2.6) 

                 
             

                  
 

Tento ukazatel udává, kolikrát je hodnota oběžných aktiv větší než krátkodobé 

závazky. Pro běžnou likviditu platí, že čím vyšší hodnoty bude dosahovat, tím nižší riziko 

platební neschopnosti bude podnik podstupovat. Vysoká hodnota běžné likvidity však nemusí 

být vždy výhodná, jelikož krátkodobá aktiva jsou obecně méně výnosná než dlouhodobá a 

můžou působit proti vyšší rentabilitě podniku. 

Doporučená hodnota se pohybuje v intervalu od 1,6 do 2,5. 

 Pohotová likvidita        (2.7) 

                    
                    

                  
  

Pohotová likvidita vylučuje z výpočtu zásoby, jelikož ty není většinou možné 

okamžitě prodat a inkasovat peněžní prostředky.  

Doporučená hodnota pohotové likvidity je rozmezí od 1,0 do 1,5. 

 Okamžitá likvidita        (2.8) 

                    
                

                  
 

Okamžitá likvidita vyjadřuje schopnost podniku uhradit okamžitě své krátkodobé 

závazky. Na úhradu těchto závazků se může použít hotovost na pokladnách, peníze na 

běžných účtech a hotovost uložená v krátkodobě obchodovatelných cenných papírech. 

Doporučená hodnota se pohybuje mezi 0,2 – 0,5. 

Finanční stabilita podniku je charakterizována strukturou zdrojů financování, hodnotí se na 

základě analýzy vztahu podnikových aktiv a zdrojů jejich krytí (pasiv). Podnik používá k 

financování své činnosti cizí zdroje, jejich velikost a struktura ovlivňují výnosnost kapitálu i 

riziko. 

 Ukazatel celkové zadluženosti (debt ratio, ukazatel věřitelského rizika) (2.9) 

 
           

      
 

 Ukazatel poměru vlastního jmění k celkovým aktivům            (2.10) 

             

      
 

Součet těchto dvou ukazatelů dává 1. 
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 Míra finanční samostatnosti                (2.11) 

             

           
 

Ve jmenovateli poměrových ukazatelů se objevují faktory vyvolávající riziko (zdroje 

financování, majetek, který váže kapitál), do čitatele se dosazují faktory toto riziko eliminující 

(tržby, zisk, likvidní majetek). 

2.11.3 Horizontální a vertikální analýza
21

 

Dalšími metodami interpretace dosažených ekonomických výsledku jsou horizontální 

a vertikální analýza. Rozdíly shodných položek v účetních výkazech ze dvou následujících 

účetních období se uplatňují v horizontální analýze a v analýze cash flow. Poměr dvou 

různých položek v jednom účetním období se využívá ve vertikální analýze a v poměrových 

ukazatelích. Tato analýza finančních ukazatelů hospodaření podniku patří k nejjednodušším 

nástrojům hodnocení ekonomické situace firmy.  

Horizontální analýza vyjadřuje rozdíly údajů jednotlivých položek dvou po sobě 

jdoucích účetních období, tuto změnu můžeme zachytit v absolutním vyjádření i indexem 

meziročních změn (v procentech). Ukazuje, o kolik se daná položka v daném období změnila; 

při dlouhé časové řadě lze zachytit různé vývojové tendence a blíže je analyzovat. Tyto 

meziroční změny mohou mít finanční i nefinanční příčiny. 

Vertikální analýza zjišťuje strukturu určité položky uvedené ve výkazu. Tato analýza 

se vztahuje k jednomu účetnímu období, ovšem výsledky se taktéž mohou porovnávat i 

s minulými obdobími. Jako příklad může sloužit rozbor celkových nákladů, které se skládají 

z nákladů materiálových, mzdových, administrativních, přepravních aj.  

2.12 Formulace a výběr strategie 

Formulace a výběr strategie je syntetickou fázi strategického procesu, který následuje 

po strategické analýze. Vhodnost strategie je kritérium, které určuje, do jaké míry odpovídají 

srovnávané strategie prognózovaným trendům a do jaké míry jsou využity klíčové 

konkurenční výhody. Současně platí, že čím variabilnější je prostředí, tím existuje více 

alternativ pro formulaci strategie. 

                                                 
21

 GRÜNWALD, R, HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. EKOPRESS, 

2009. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2. 
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2.12.1 Kritéria formulace a výběru strategie 

 Vhodnost 

 Přijatelnost 

 Proveditelnost 

Přijatelnost je druhým kritériem hodnocení strategie a je provázaná s lidským 

očekáváním. Existují různé skupiny lidí ve vnějším i vnitřním okolí podniku, které mají 

k podniku určitý vztah a které mohou mít různá očekávání. Co pro jednu skupinu může být 

žádané, pro druhou naopak nepřijatelné. 

Taktéž je důležité, aby strategie byla realizovatelná, tedy aby byla využitelná v praxi a 

aby nebyly přehnané nároky na zdroje, především finanční a lidské. 

2.13 Implementace strategie 

Implementace je procesem plánovité realizace vytvořené a vybrané strategie, neboť 

bez této fáze a jejího uvedení do praxe by strategie byla pouhým přáním tvůrců. 

Implementace je tedy převedení vypracovaného strategického dokumentu do reality tak, aby 

činnost podniku nabyla požadované kvality. 

Předpokladem úspěšné implementace je adekvátní kvalifikace zaměstnanců a účinná 

komunikace mezi nimi, schopnost podniku zvládnout případné problémy, dostatek času a 

potřebných zdrojů. 

2.14 Monitorování a vyhodnocení 

Ani dobře formulovaná strategie, implementovaná do podniku není neměnná; změny 

prostředí nutí strategicky korigovat přijatý směr. Je nezbytné zajistit průběžné kontrolování a 

hodnocení celého průběhu strategické akce a případně provést nutná korekční opatření. Jedná 

se o analytické činnosti, které vyvolávají korekce v celém průběhu strategického procesu. 

Kontrolní proces má většinou standardní postup: 

 Stanovení kritérií úspěšnosti; 

 Hodnocení parametrů, výsledků, výkonů apod.; 

 Porovnávání výsledku s plánem; 

 Stanovení závěru; 

o Strategie beze změn; 

o Korekce ve strategickém postupu, v kritériích.  
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2.15 Načasování inovací: vést nebo následovat?
22

 

Získání konkurenční výhody v rozvíjejících se a technologicky náročných oborech – je 

lepší být vůdce nebo následovník v oblasti inovací? 

Jak ukazuje následující tabulka, někdy je leaderem na trhu inovátor, jindy podlehl 

riziku vysokých průkopnických nákladů a jeho pozici přebírá následovník. Zjistit, kdy je 

správný čas vstoupit do nového odvětví a zavádět nové technologie je složitá otázka. Stupeň 

inovační výhody nebo nevýhody spojené s průkopnictvím závisí na mnoha faktorech: 

1. Do jaké míry je inovace chráněna vlastnickými právy nebo patentem. Pokud je 

inovace chráněna patentem, vlastnickými právy nebo časovým náskokem, má 

inovátor výhodu. Patentová ochrana je důležitá především v oblasti léčiv.  

2. Význam doplňkových zdrojů. Čím jsou náklady na inovaci a riziko s tím 

spojené větší, tím jsou důležitější doplňkové zdroje. Několik firem – od Clive 

Sinclair s bateriovám pohonem automobilů až po General Motors s pohonem 

na palivové články – propadli v pokusech vyvíjet a prodávat elektronické 

automobily. Problémem jsou obrovské náklady spojené s organizací nové 

technologie a s vytvořením zázemí pro servis a dobíjení automobilů. 

Následovníci mají výhodu v tom, že se průmysl vyvíjí, specializované firmy 

vznikají jako dodavatelé těchto doplňkových zdrojů. Podobně tomu bylo ve 

Velké Británii při rozvoji odvětví mražených potravin, Unilever a dceřiné 

společnosti musely vytvořit celý řetězec chladírenských skladů a chladících 

zařízení. Následně se firma mohla spolehnout na služby veřejných 

chladírenských skladů a chladících nákladních aut. 

3. Potenciál vytvořit standard. Některé trhy konvergují k technickým normám. 

Čím větší význam mají technické normy, tím větší výhodu má průkopník na 

daném trhu, může působit na tyto normy a tím získat hybné síly trhu ve svůj 

prospěch. Jakmile je norma jednou zavedena, je pak mimořádně složité ji 

změnit. IBM měla malou šanci na úspěch se svým operačním systémem pro 

počítače řady PS2 oproti zakořeněné pozici a rozšířenosti Windows od 

Microsoftu. 

                                                 
22

 GRANT, R., M. Contemporary strategy analysis. Blackwell Publishing Ltd, 2008. 548 s. 

ISBN 1-4051-1998-5. 

 



27 

 

Tabulka 1 - Inovátoři, následovníci a leadeři v rozvojových odvětvích 

Produkt Inovátor Následovník Vítěz 

Mikrovlnná trouba Raytheon Samsung Následovník 
Kapesní fotoaparát Polaroid Kodak Inovátor 

Herní konzole Atari Nintendo/Sony Následovník 
Internetový prohlížeč Netscape Microsoft Následovník 

Mobilní operační systém Symbian Microsoft Inovátor 
Paměť Flash Toshiba Samsung, Intel Následovník 

MP3 přehrávač Diamond Multimedia Apple (iPod) Následovník 

Optimální načasování taktéž závisí na zdrojích a možnostech, které firma k dispozici 

má. Různé společnosti mají různá strategická okénka – období, kdy jejich zdroje a schopnosti 

se vyrovnávají s příležitostmi dostupnými na trhu. Malá, technologicky zaměřená firma nemá 

na výběr než zavádět nové produkty. Vzhledem k nedostatku doplňkových zdrojů, jediná 

šance na vytvoření udržitelné konkurenční výhody je přijít na trh jako první a využít momentu 

překvapení k vytvoření potřebných doplňkových zdrojů dříve než mocnější a větší 

společnosti. Pro velkou, zavedenou firmu s finanční vybaveností a silnou produkcí, 

marketingem a distribučními kanály je strategické okénko pravděpodobně delší a větší. 
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3. Charakteristika společnosti SECTRON MOBIL, s.r.o. 

SECTRON MOBIL s.r.o. byla založena na konci 90. let a je vedená u Krajského 

soudu v Ostravě. Nyní je to zavedená stabilní společnost, která se zaměřuje na dynamický trh 

mobilních komunikací. Společnost SECTRON MOBIL s.r.o. spolupracuje dlouhodobě 

s mobilními operátory T-Mobile Czech Republic a.s. a Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

jako jejich autorizovaný partner. 

SECTRON MOBIL s.r.o. má své sídlo v Ostravě – Mariánských Horách, kde se 

nachází i jedna z prodejen. 

Společnost dále spolupracuje a autorizovanými distributory všech značek mobilních 

telefonů a příslušenství na českém mobilním trhu a disponuje širokou dealerskou základnou a 

sítí prodejen nesoucí značku T-Mobile Partner na severní Moravě, ty se nacházejí v Českém 

Těšíně, Frýdku – Místku, Hlučíně, Kopřivnici, Krnově, Novém Jičíně a Třinci. 

3.1 Struktura firmy 

Firmu SECTRON MOBIL s.r.o. řídí ředitelka firmy a je přímým nadřízeným několika 

útvarům. Těmito útvary jsou prodejny (celkem 8), velkoobchod, účtárna, podpora prodeje, 

produkt manažer a marketing manažer. Organizační struktura je naznačena v příloze č. 3. 

3.2 Historie společnosti 

První prodejna byla otevřena v roce 1999 v Hlučíně, v tomtéž roce byl otevřen i 

velkoobchod a společnost získala své první ocenění jako Nejlepší obchodní partner roku 

společnosti Radiomobil a.s. (předchůdce T-Mobile). V následujících letech SECTRON 

MOBIL s.r.o. otevírá další pobočky a získává ocenění od Radiomobil a.s. a od roku 2002 je 

T-Mobile Dealer roku případně T-Mobile Profi Partner (celkem desetkrát). V roce 2007 byla 

otevřena zatím poslední pobočka v Novém Jičíně, o dva roky později firma spustila 

multifunkční e-shop pro dealery, firemní klientelu i pro koncového zákazníka. 

3.3 Předmět činnosti 

Předmětem společnosti je koupě zboží za účelem dalšího prodeje, zprostředkovatelská 

činnost, velkoobchod, specializovaný maloobchod, montáž, údržba a servis 

telekomunikačních zařízení, maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny, 

zprostředkování služeb, maloobchod s použitým zbožím a zprostředkování obchodu.  
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Tyto činnosti můžeme zařadit podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností 

(OKEČ) do skupiny 51 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (kromě motorových 

vozidel) a 52 Maloobchod kromě motorových vozidel; opravy výrobků pro osobní potřebu a 

převážně pro domácnost. Podle klasifikace CZ-NACE, která 1. 1. 2008 OKEČ nahradila kvůli 

lepšímu porovnávání s jinými mezinárodními klasifikacemi, tuto činnost řadíme do skupin 

46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel a 47 Maloobchod, kromě motorových vozidel. 

Předmětem prodeje jsou: 

 Mobilní komunikace 

o Mobilní telefony 

o Manažerské telefony 

o PDA 

o MDA 

o Smartphony 

 GPS Navigace 

 Internetové tablety iPad 

 Kancelářské vybavení 

o Faxy, záznamníky, stolní telefony 

 Příslušenství k mobilním telefonům 

o Originální baterie, nabíječky 

o Head sety, hands free sady do automobilů 

o Obaly na mobilní telefony 

o Paměťové karty 

o Software 

o USB kabely, USB flash disky 

o Sluchátka 

 Hudební přehrávače 

o MP3 / MP4 přehrávače 

o iPod 

Hlavní činnost se skládá ze dvou oblastí, z prodeje výše uvedeného zboží a 

z poskytování služeb mobilních operátorů T-Mobile Czech Republic a.s. a Telefónica O2 

Czech Republic, a.s. V praxi se jedná o zřizování paušálů, prodlužování stávajících smluv, 

prodej předplacených SIM karet, nastavování služeb, dobíjení kreditu a další. 
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Samozřejmostí je poskytování doprovodných poradenských služeb, vyřizování 

reklamací a oprav mobilních telefonů ve vlastním servisu či provozování velkoobchodu pro 

své obchodní partnery. 

3.4 Filozofie firmy 

Společnost SECTRON MOBIL s.r.o. nemůže (viz dále) některým firmám konkurovat 

cenou, proto preferuje individuální přístup a dlouhodobou spolupráci se svými obchodními 

partnery, buduje s nimi vztahy na profesionální úrovni nesoucí prospěch všem 

zainteresovaným stranám. Z tohoto důvodu se zaměřuje na kvalitu poskytovaných 

doprovodných služeb, zaměstnanci jsou školení odborníci orientující se v problematice 

mobilních služeb a mají přehled o posledních novinkách na trhu. 

K tomu mi při osobním rozhovoru paní ředitelka firmy řekla: „Naši prodejci a 

obchodní partneři jsou vždy upozorňováni na dodržování prodejní etiky a morálního kodexu, 

což velmi pečlivě sledujeme. Věříme, že díky poctivému přístupu k práci je zde SECTRON 

MOBIL s.r.o. více než 10 let a může s čistým štítem fungovat i nadále.“ 

Za poskytování kvalitních služeb byla společnost mobilními operátory několikrát 

oceněna, jedná se o: 

 Nejlepší obchodní partner roku 2000 a 2001 společnosti Radiomobil a.s.,  

 T-Mobile Dealer roku 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010 

 T-Mobile Profi Partner roku 2002, 2003, 2006 
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4. Strategická analýza firmy SECTRON MOBIL, s.r.o. 

4.1 PEST analýza
23

 

4.1.1 Politicko – legislativní segment 

Politická scéna České republiky je relativně stálá. Poslední volby do dolní komory 

parlamentu ČR v roce 2010 vyhrála levicová ČSSD, avšak většinovou vládu utvořily tři 

středopravicové strany, označující se jako reformní.  

Pokud jde o právní prostředí, podniky v České republice jsou regulovány občanským 

zákoníkem, obchodním zákoníkem, zákoníkem práce, zákonem o dani z příjmu právnických 

osob, zákonem o dani z přidané hodnoty, zákonem o účetnictví, zákonem o ochraně 

spotřebitele, zákonem o ochraně hospodářské soutěže, zákonem o elektronických 

komunikacích a dalšími zákony. Zákony České republiky jsou po vstupu do Evropské unie 1. 

5. 2004 slaďovány se zákony EU. 

Firmy působící na trhu s mobilními technologiemi jsou dále regulovány legislativními 

normami, jde například o zákon o telekomunikacích. Na dodržování tohoto zákona dohlíží 

Český telekomunikační úřad. 

4.1.2 Ekonomický segment 

V roce 2010 rostla české ekonomika ve třech po sobě jdoucích čtvrtletích (data za 4. 

čtvrtletí nejsou dosud k dispozici), HDP porostlo za tuto dobu o 2,8% meziročně. Růst české 

ekonomiky byl způsoben v nominálních podmínkách vysokým tempem růstu průmyslu, 

rekordním přebytkem obchodní bilance, silným přílivem zejména přímých investic a ve třetím 

čtvrtletí již i předstihem tempa dovozu nad tempem vývozu. 

 HDP ČR: 3,65 bilionů Kč 

 HDP na obyvatele: 345 601 Kč 

Ke zlepšení na trhu práce došlo především ve druhém čtvrtletí, kdy vzrostla 

zaměstnanost a lidí bez práce bylo méně, což se objevilo poprvé od poloviny roku 2008. Ve 

třetím čtvrtletí se však tento pozitivní trend již neprosadil s takovou silou. Výrazně stoupl 

počet podnikatelů bez zaměstnanců ve druhém i třetím čtvrtletí. Ve 3. čtvrtletí 2010 
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 Údaje v této kapitole pocházejí z Českého statistického úřadu na jeho webových stránkách 

http://www.czso.cz 
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zaměstnávala česká ekonomika podle Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) 4911,5 tis. 

sob, nezaměstnaných bylo 374,7 tisíc. Průměrná hrubá nominální mzda za 1-3 čtvrtletí 2010: 

23 324 Kč. Průměrná hrubá nominální mzda za 1-3 čtvrtletí 2010 ve Velkoobchod a 

maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel (podle klasifikace CZ-NACE): 21 425 Kč. 

 Zaměstnaných osob bylo ve 4. čtvrtletí 2010 4 918,8 tisíc  

 Nezaměstnaných osob 363 tisíc ve stejném období 

 Míra zaměstnanosti k 4. čtvrtletí 2010: 54,5% 

 Míra nezaměstnanosti k 4. čtvrtletí 2010: 6,9% 

 Průměrná meziroční míra inflace za rok 2010: 1,5%  

 Průměrný kurz CZK/EUR v roce 2010: 25,29 CZK/EUR 

Tržby v tuzemském maloobchodě včetně motoristického odvětví loni meziročně 

vzrostly o jedno procento po poklesu o 4,3 procenta v roce 2009. Na celkový vývoj měly vliv 

především vyšší tržby v motoristickém segmentu. Loni v prosinci ale sezonně očištěné tržby v 

maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel klesly meziměsíčně o 2,1 procenta a 

meziročně o 1,3 procenta. 

Tabulka 4.1 - Vývoj inflace (zdroj: ČSÚ, propočty MF ČR) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
predikce 

2012 
predikce 

2013 
výhled 

2014 
výhled 

1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 2,3 2,4 2,2 1,9 

4.1.3 Sociální segment  

Počet obyvatel v České republice k 30. 9. 2010 byl  10 526 685 osob. V roce 2009 se 

narodilo 118 tisíc dětí, zemřelo 107 421 osob. Naděje na dožití u mužů je 74,2 roků, u žen 

80,1 roků. Průměrný věk (2009) je 40,6, mužů 39,1 a žen 42,1, v Moravskoslezském kraji je 

průměr 40,4, počet obyvatel k 31. 12. 2009 v MS kraji kategorie 0-14: 177 937, 15-64: 883 

792, 65+: 185 644. V Ostravě – Město žilo k 31. 12. 2009: 335 425 osob. 

V roce 2009 bylo vyplaceno v rámci nemocenského pojištění na dávkách celkem 26 

miliard Kč (o 5,8 miliard Kč méně než v předchozím roce), z toho 18 miliard na 

nemocenskou (o 6,5 miliard méně) a 7 miliard na peněžitou pomoc v mateřství (o 0,8 miliard 

více než v předchozím roce). V rámci důchodového pojištění bylo vyplaceno 331,7 miliard 

Kč (v roce 2008 to bylo 305 miliard), největší měrou se podílely starobní důchody, činily 243 
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miliard (222 miliard v roce 2008). Na dávkách státní sociální podpory bylo vyplaceno 

občanům ČR 41 miliard Kč (o 0,8 milionů méně než v roce předchozím). 

 Počet potratů v roce 2009: 40 528. 

 Počet svateb v roce 2009: 47 862. 

 Počet rozvodů v roce 2009: 29 133. 

4.1.4 Technologický segment 

V České republice v roce 2009 bylo provozováno 2,07 milionů pevných telefonních 

linek, z toho 1161 tisíc bytových, 889 tisíc podnikových a 20 tisíc telefonních budek. Počet 

pevných linek od roku 2000 neustále klesá. V roce 2009 bylo uskutečněno 945 milionů 

hovorů v celkové délce 2 430 milionů minut. Mobilní služby poskytují 4 operátoři (T-Mobile, 

Telefónica O2, Vodafone a U:fon), kteří registrovali 14,217 milionů aktivních SIM karet, 

rovnoměrně rozdělené na dvě poloviny předplacených a smluvních.  

Nejvíce aktivních SIM karet patřilo do sítě T-Mobile (5 464 tisíc), O2 4 945 tisíc SIM 

karet a Vodafone obsluhoval 3 006 tisíc SIM karet, U:fon neprovozuje technologii GSM. Na 

100 domácností připadá 196 kusů mobilních telefonů a celkem je mobilním telefonem 

vybaveno 94,6% českých domácností. Jeden člen průměrné domácnosti v roce 2009 utratil 

3 455 Kč, z čehož 3 222 Kč šlo na jeho provoz.  

 

Zdroj: ČSÚ; vlastní zpracování 
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V rámci mobilních sítí bylo uskutečněno 6 577 milionů hovorů v celkové délce 13,5 

miliard minut. V průměru je během jediné reálné minuty provoláno zhruba 26 tisíc minut. 

Čeští operátoři jsou jedni z nejdražších v EU27, terminační poplatek
24

 činí 9,09 eurocentu a 

celkově jsou 4. nejdražší v EU27 (před námi je Bulharsko, Irsko a Lucembursko, nejlevnější 

poplatky mají ve Švédsku). 

 Počet uskutečněných národních hovorů: 6577 milionů 

 Počet provolaných minut: 13 509 milionů 

 Počet odeslaných SMS zpráv: 7637 milionů 

K 31. 12. 2009 bylo využíváno 2 376 tisíc vysokorychlostních internetových přípojek, 

k internetu je připojeno ke stejnému datu 2 122 tisíc domácností, tj. 49,2% ze všech v ČR 

(průměr v EU27 je 60,3%), nejčastěji přes bezdrátové sítě (WI-FI, WLAN, WiMAX) nebo 

přes ADSL. K internetu je připojeno 95,6% podniků s více jak 10 zaměstnanci. 

4.2 Analýza trhu s mobilními telefony 

S mobilními telefony se setkáváme denně, dá se říci, že jsme na nich již závislí, nebo 

alespoň někteří z nás. Jsou substitutem kalendáře, fotoaparátu, videokamery, hodinek, 

kalkulátoru, budíku, můžeme jejich prostřednictvím poslouchat rádio a hudbu nahranou přímo 

do přístroje, ve volných chvílích hrát hry, důležité věci, jež nechceme zapomenout, nám taky 

připomene. Poslední dobou také přibývá přístrojů umožňující připojit se k internetu, spravovat 

emailový účet. 

4.2.1 Prodej mobilních telefonů 2008 – 2010 

Za poslední 3 roky se prodalo pokaždé přes 1,1 miliardu mobilních telefonů ročně. 

V minulém roce byla prodána miliarda telefonních přístrojů už za první tři čtvrtletí, jedná se o 

velmi rozšířený a dynamický trh se spotřebním zbožím. Potvrzuje to i krizový rok 2009; 

přestože v tomto roce se naplno projevila finanční krize a firmy i lidé omezili své výdaje, trh 

s mobilními telefony to nijak dramaticky neovlivnilo, prodalo se jich pouze o 3% méně než 

v roce 2008. Jednotlivé hodnoty jsou k dispozici v následující tabulce. 

                                                 
24

 Terminační poplatky - velkoobchodní poplatky, které operátoři mobilních sítí účtují jiným 

operátorům (v tomto případě provozovatelům pevných sítí) za spojování hovorů ve své síti. 
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Největší nárůst prodejů oproti minulosti zaznamenali tchajwanský HTC, který prodal 

dvaapůlkrát více mobilních telefonů než loni ve stejném období, následuje iPhone od Applu a 

Research In Motion (RIM) se svými telefony značky BlackBerry, kterou nedá z ruky ani 

americký prezident Barack Obama. 

Tabulka 4.2 - počet prodaných kusů celosvětově (v milionech); zdroj: Gartner, IDC, SA 

p
ro

d
ej

e 

(m
il

. 
k

s)
 

N
o
k

ia
 

S
a
m

su
n

g
 

L
G

 

A
p

p
le

 

R
IM

 

S
o
n

y
 

E
ri

cs
so

n
 

M
o
to

ro
la

 

H
T

C
 

o
st

a
tn

í 

ce
lk

em
 

1Q 2008 115,5 46,3 24,4 1,7 4,3 22,3 27,4 N/A 42,1 284 

2Q 2008 122 45,7 27,7 0,7 5,6 24,4 28,1 N/A 43,1 297,3 

3Q 2008 117,8 51,8 23 6,9 5,8 25,7 24,4 2,9 44,5 302,8 

4Q 2008 113,1 52,8 25,7 4,4 7,6 24,2 19 3,7 43,1 293,6 

celkem 468,4 196,6 100,8 13,7 23,3 96,6 98,9 6,6 172,8 1177,7 

1Q 2009 93,2 45,8 22,6 3,9 7,2 14,5 14,7 2,4 40,3 244,6 

2Q 2009 103,2 52,3 29,8 5,2 8 13,8 14,8 3 42,7 272,8 

3Q 2009 113,5 60,6 31,9 7 8,5 13,4 13,9 2,7 57,4 308,9 

4Q 2009 126,9 69 33,9 8,7 10,7 14,6 12 3,5 45,1 324,4 

celkem 436,8 227,7 118,2 24,8 34,4 56,3 55,4 11,6 185,5 1150,7 

1Q 2010 107,8 64,3 27,1 8,8 10,6 10,5  3,3 59 291,4 

2Q 2010 111,1 63,8 30,6 8,4 11,2 11 8,3 5,4 66 315,8 

3Q 2010 117,4 71,6 27,4 13,4 11,9 10,3 8,9 6,5 149,6 417 

celkem 336,3 199,7 85,1 30,6 33,7 31,8 17,2 15,2 274,6 1024,2 

Zdroj: [25]; Vlastní zpracování 

4.2.2 Pozice výrobců na celosvětovém trhu – leaderem je Nokia 

Největší tržní podíl má nyní Nokia, letos prodala 32,8% všech telefonů a ovládá 

třetinu trhu; přesto její pozice pomalu mírně, ale neustále slábne, v roce 2008 měla ještě přes 

40%. V poslední době se Nokia dostala do nepříznivé situace především díky operačnímu 

systému Symbian, v jehož prostředí chytré telefony této finské firmy fungují. Aktuální zprávy 

hovoří o spojení s dalším gigantem, nově budou telefony Nokia fungovat pod 

„microsofťáckou“ platformou Windows Phone 7. Rozhodnutí začít pracovat se softwarem 

konkurence je součástí nové strategie firmy, kterou chce prosadit její nový šéf. 

Následují ji Samsung a LG, Samsung svoji pozici dokázal během posledních dvou let 

posílit o 5%, ale posléze opět oslabil. LG si svoji pozici na trhu drží stabilně bez větších 

výkyvů na úrovni okolo 8-9%.  
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Zdroj: [25]; vlastní zpracování 

Naopak svoji pozici na trhu vyklízí Sony Ericsson a Motorola, z 9% v roce 2008 na 

dvě procenta v letošním roce. Výraznější pozici získávají výrobci, v jejichž portfoliu se 

nachází převážně smartphony – Apple, Reserch In Motion a HTC. 

 

 

Zdroj: [25]; vlastní zpracování 

Tento graf ukazuje globální tržní podíly výrobců; hodnoty ukazují podíl finské Nokie, 

jihokorejského Samsungu a švédsko-japonského Sony Ericsson, pro přehlednost v grafu jsem 

další hodnoty nepřidával. Přestože je Nokia leaderem, svoji pozici pomalu ztrácí, náskok před 

druhým Samsungem se ztenčil z 24,4% na 11%. Dá se říci, že pozice na trhu „úspěšně“ 

vyklízí americká Motorola i Sony Ericsson. Nabízí se otázka, kdo jejich místo přebírá? 

33%

17%15%

7%

28%

Graf 4.2: Tržní podíly výrobců smartphonů 2008 -

2010

Nokia Apple RIM (Black Berry) HTC ostatní

40,7% 41,0%
38,9% 38,5% 38,1% 37,8% 36,7%

39,1%
37,0%

35,2%

28,2%

16,3% 15,4% 17,1% 18,0% 18,7% 19,2% 19,6% 21,3% 22,1%
20,2%

17,2%

7,9% 8,2% 8,5% 8,2%
5,9% 5,1% 4,3% 4,5% 3,6% 3,5% 2,5%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

1Q 2008 2Q 2008 3Q 2008 4Q 2008 1Q 2009 2Q 2009 3Q 2009 4Q 2009 1Q 2010 2Q 2010 3Q 2010

Graf 4.3: Vývoj tržních podílů čtvrtletně 2008 - 2010

Nokia Samsung LG Sony Ericsson Motorola



37 

 

Jsou to především nám neznámí výrobci mobilních telefonů, kteří prodávají na rychle 

rostoucím asijském trhu (např. ASUS, Fujitsu nebo Sharp) a výrobci chytrých telefonů, kteří 

zaplňují mezeru na trhu. 

4.2.3 Smartphone – dravec na trhu mobilních telefonů  

Smartphone je telefon, který poskytuje pokročilé funkce. Mezi charakteristické znaky 

patří aplikační rozhraní, jež umožní instalaci nebo úpravy programů, ale zároveň pokročilé 

funkce, jako je dnes například Video Hovor. Telefony mohou obsahovat operační systémy, 

nejčastěji to jsou Symbian OS, Windows Mobile, iOS, Android, nebo PalmOS, které 

poskytují přístroji možnost udržet s novými trendy krok formou rozšiřujících aplikací. 

Výhodou je, že si každý uživatel může do telefonu nahrát jakékoliv aplikace, které pro 

svou činnost potřebuje a nemusí přístroj často měnit. Nevýhodou naopak může být slabší 

výdrž baterie, větší rozměry nebo vyšší cena oproti „hloupým“ telefonům. Avšak na těchto 

nedostatcích výrobci zapracovali a výsledek se začíná projevovat. 

A proto dnes chytré telefony vytlačují z trhu ty „hloupé“. Počet prodaných smartphonů 

roste, dá se říci od jejich uvedení na trh, kdy je začali kupovat fanoušci moderních technologií 

a mobilních telefonů. Dnes je jejich využití daleko větší, potřebné nebo chybějící aplikace lze 

stáhnout z internetu a jejich kvalita je na vyšší úrovni. 

I v segmentu smartphonů je vůdcem na trhu Nokia a její modelové řady N, E, X a 

nově i C. V roce 2008 neměla prakticky žádného většího konkurenta a prodala přes 60 

milionů kusů z celkových 147 milionů. V následujícím roce si od finského výrobce pořídilo 

chytrý telefon o 14% více zákazníků a za první tři čtvrtletí letošního roku se prodalo o 49% 

více, což v absolutních číslech znamená, že se prodalo za tři čtvrtě roku 2010 více, než za celý 

rok minulý. Jen pro zajímavost, dnes je podíl smartphonů u Nokie zhruba čtvrtinový, před 

rokem to byla méně než sedmina. 

Dalšími v pořadí jsou telefony BlackBerry od RIM, iPhone od Apple a HTC. Jejich 

prodeje činily čtvrtletně v jednotkách milionů, ale postupem času počet prodaných telefonů 

rostl. Obliba smartphonů stoupá, ve třetím čtvrtletí letošního roku (2010) se prodalo o 95% 

iPhonů více než v předchozím roce, telefonů HTC dokonce o 114%.  
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Celkově se ve třetím čtvrtletí prodalo 81 milionů smartphonů. Tabulka ukazuje prodej 

smartphonů celosvětově 2008 – 2010.
25 

Tabulka 4.3 - Prodej smartphonů celosvětově 2008 – 2010 

  Nokia Apple RIM 
(BlackBerry) 

HTC ostatní celkem 

1Q 2008 14,6 1,7 4,3 1,3 10,3 32,2 

2Q 2008 15,3 0,7 5,6 1,3 10,7 33,6 

3Q 2008 15,5 6,9 5,8 1,7 13 42,9 

4Q 2008 15,1 4,4 7,6 2,2 9,9 39,2 

celkem 60,5 13,7 23,3 6,5 43,9 147,9 

1Q 2009 15 3,9 7,2 1,9 6,9 34,9 

2Q 2009 16,9 5,2 8 2,1 9,7 41,9 

3Q 2009 16,4 7,4 8,5 2,7 7,8 42,8 

4Q 2009 20,8 8,7 10,7 2,4 11,8 54,4 

celkem 69,1 25,2 34,4 9,1 36,2 174 

1Q 2010 21,5 8,8 10,6 2,4 12 55,3 

2Q 2010 24 8,4 11,2 4,8 14,6 63 

3Q 2010 26,5 14,1 12,4 5,8 22,3 81,1 

celkem 72 31,3 34,2 13 48,9 199,4 

Zdroj: [25]; Vlastní zpracování 

4.2.4 Chytrý nebo hloupý telefon 

V následujícím grafu je více než patrné, že obliba chytrých telefonů oproti klasickým 

telefonům roste, prodává se jich více. Podíl smartphonů na prodeji všech mobilních telefonů 

                                                 
25

 DIMITRI, S. Gartner Q3 2009 Smartphone Sales Figures [online]. [cit. 2010-11-27]. 
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figures.html> 
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snaží ji vytlačit [online]. [cit. 2010-11-27]. Dostupný z WWW: 
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snazi-ji-vytlacit-gf4-/tech-a-trendy.asp?c=A090821_174404_tech-a-trendy_ram> 
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[cit. 2010-11-27]. Dostupný z WWW: <http://www.e15.cz/byznys/technologie-a-
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vyrostl z 11% na začátku roku 2008 až na čtvrtinu ve 3. čtvrtletí minulého roku, celosvětové. 

Tento trend a rostoucí obliba chytrých telefonů, které nabízejí pro uživatele pokročilé funkce, 

není nezanedbatelný. Dnes je každý čtvrtý prodaný telefon telefon s pokročilým operačním 

systémem. 

 

Zdroj: [25]; vlastní zpracování 

4.2.5 Situace v ČR  

V České republice je víc aktuálně funkčních SIM karet než obyvatel, mobilní telefon 

má dnes opravdu každý, od školáků po seniory. A roste i obliba chytrých telefonů. Podle 

údajů jednotlivých operátorů si je u nás pořídilo ke konci roku až polovina zákazníků 

kupujících mobilní telefon. Podle vyjádření operátorů, uživatelé již umí ocenit výhody, které 

jim smartphone přináší. 

Nejprodávanějším telefonem závěru loňského roku u nás byla Nokia 5230, a to jak u 

T-Mobile, tak i u O2. Jiří Janeček, senior specialista externí komunikace T-Mobile, říká: 

"Počet prodaných smartphonů vzrostl oproti roku 2009 zhruba o 20 %." Zároveň ale 

upozorňuje, že u T-Mobile stále převažuje prodej klasických mobilních telefonů nad 

smartphony. Michal Janda z Vodafonu jej doplňuje: „Podíl smartphonů mezi prodanými 

telefony u nás tvoří 50 %. To znamená, že každý druhý telefon, který si zákazníci u Vodafonu 

pořídí, je smartphone. Hvězdami letošních Vánoc byly Samsung Galaxy 550, Sony Ericsson 

Xperia X8 a HTC Wildfire.“
26

 

                                                 
26

MERAVÁ, T. Symbian převálcoval ve vánočním klání konkurenty. Smartphony frčí 

[online]. [cit. 2011-2-9] Dostupný na: <http://mobil.idnes.cz/symbian-prevalcoval-ve-
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4.3 Porterův model pěti sil 

4.3.1 Dodavatelé 

Dodavateli firmy SECTRON MOBIL s.r.o. jsou dva oficiální distributoři mobilních 

telefonů pro Českou republiku. Jsou to Setos s.r.o. a Agora DMT a.s. Pro příslušenství a 

doplňky pak existuje více dodavatelů na trhu, kteří se předbíhají s nabídkami svého zboží. Při 

výběru dodavatelů není hlavním parametrem vždy nejnižší cena, ale firma sleduje i původ a 

kvalita zboží, pověst dodavatele a předchozí zkušenosti, vyřizování reklamací apod. 

V současné době společnost spolupracuje s pěti dodavateli příslušenství. 

Pro oblast služeb jsou hlavními a důležitými dodavateli dva mobilní operátoři – leader 

na trhu T-Mobile Czech Republic a.s. a Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Firma SECTRON 

MOBIL s.r.o. je jejich partnerem a může uzavírat se zákazníky nové smlouvy, případně 

prodlužovat stávající. To je možné díky přístupu do informačního systému těchto operátorů. 

4.3.2 Odběratelé 

Firemní zákazníky je možné klasifikovat a rozdělit do tří skupin. V té první jsou 

v oddělení velkoobchodu subdealeři, kteří sami prodávají stejný sortiment ve svých 

kamenných obchodech – tito odběratelé jsou zároveň i konkurencí. Tato kategorie zákazníků 

je velmi proměnlivá, protože subdealer si může vybírat z nejlepší cenové nabídky a dalších 

přidaných hodnot, jakou je poštovné zdarma, rychlý servis, marketingová podpora apod. 

S touto situací se firma potýká již několik let. Subdealeři se na celkovém obratu podílí z 10%. 

Druhou kategorií je tzv. Business zákazník, což jsou malé a střední firmy, kterým 

firma zajišťuje poradenství v oblasti služeb operátorů, výhodný nákup mobilních přístrojů a 

příslušenství a další komplexní servis. V této skupině dochází k rostoucímu počtu zákazníků, 

kterým je firma SECTRON MOBIL s.r.o. v některých případech doporučována jejich 

obchodními partnery. V současnosti se firemní zákazníci podílejí na celkovém obratu 

přibližně z 20%. 

Poslední a nejvíce zastoupený je kategorie koncový zákazník, tzv. rezident. Těmto 

zákazníkům je poskytován komplexní servis služeb – prodej mobilních telefonů a 

příslušenství, poradenství, ale i zřízení paušálu mobilního operátora. Tato skupina zákazníků 

se na obchodech podílí zhruba ze 70%. 

                                                                                                                                                         

vanocnim-klani-konkurenty-smartphony-frci-10w-

/mob_operatori.asp?c=A110124_160422_mob_operatori_mer> 
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4.3.3 Konkurence 

Na trhu mobilních technologií se firmy setkávají s vysokou konkurencí. Prodejnu 

mobilních telefonů potkáte ve větších městech prakticky na každém rohu, o možnosti 

zakoupit mobilní přístroj přes internet v e-shopech nemluvě. Na tomto dynamickém trhu často 

dochází ke změnám a mění se i firmy, které mobilní přístroje prodávají. 

Druhou skupinou konkurentů, jsou konkurenti ve službách. Existuje mnoho 

nepoctivých prodejců, kteří záměrně uvádějí zákazníky v omyl, aby získali jejich podpis na 

smlouvu. Samozřejmě na trhu funguje i mnoho korektních a čestných firem, podporující 

zdravou konkurenci na trhu. 

O konkurenci a kvalitě služeb mi paní ředitelka na začátku dubna 2011 pověděla: „V 

minulém týdnu jsem měla tu čest převzít ocenění z rukou ředitele T-Mobile Czech Republic 

a.s. ocenění T-Mobile Dealer roku 2010, což dostává prvních 10 nejlepších partnerů v 

republice a ze Severní Moravy byl SECTRON MOBIL s.r.o. jediný.“ 

4.3.4 Nová konkurence v odvětví 

Novou konkurencí může být kdokoliv, kdo má přístup k nákupu mobilních telefonů za 

nízké ceny a dost často se jedná o tzv. šedý dovoz. V takovém případě mobilní přístroje 

nejsou určeny na český trh a původně byly vyrobeny pro jiné oblasti. Pokud zákazník 

upřednostní levný telefon z šedého dovozu, může si pořídit telefon, jenž byl původně určený 

pro africký nebo asijský trh, ale přichází o služby jako dvouletá záruční doba nebo bezplatný 

servis a v případě poruchy nemá bezplatnou opravu. Takovým firmám nemůže SECTRON 

MOBIL s.r.o. cenově konkurovat, ale cenu kompenzuje svými kvalitními službami. K tomu 

mi paní ředitelka řekla: „Dle zkušeností víme, že jakmile se zákazník, který nakoupil za 

výrazně nižší cenu jinde, jednou setká s problémy pře reklamaci, zpravidla je poučen a při 

dalším nákupu se k nám vrací.“ 

4.3.5 Substituty 

Sám mobilní telefon je, dá se říci, dokonalým substitutem. Krom dvou základních 

funkcí telefonování a posílání SMS, mobilní telefony poskytují další funkce a suplují 

například adresář s kontakty, budík, diktafon, kalendář, upomínky, kalkulačku, ukazují datum 

a čas, nahrazují stopky, poznámkový blok, umožňují přenos dat mezi telefony, synchronizaci 

s počítačem, přehrávají hudbu a videa, nahrazují fotoaparát, kameru, podporují prohlížení 

webových stránek. Proto si jen těžko představím, co by mohlo být substitutem k mobilnímu 

telefonu. 
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Mohly by to být internetové tablety, které se poslední dobou na trhu objevují, ale 

jejich vysoká cena (nyní okolo 10 až 14 tisíc korun), jak přístrojů, tak tarifů za připojení k 

internetu, jim brání v masovém rozšíření. 

4.4 SWOT analýza 

Firma SECTRON MOBIL s.r.o. funguje na trhu již třináctým rokem a během této 

doby si vydobyla svým přístupem dobrou pověst, což je jedna ze silných stránek, na které 

společnost může stavět dál. Dobré jméno firmy je projevuje tak, že samy od sebe přicházejí 

nové firmy na doporučení stávajících zákazníků firmy SECTRON MOBIL s.r.o., což je ta 

nejlepší a nejlevnější reklama, jaká může být. 

Silnou stránkou je také podle vlastních slov paní ředitelky firmy stabilita, během 

dlouhého působení na trhu s mobilními technologiemi získali lidé ve firmě mnoho zkušeností, 

které nyní zúročují jak ve prospěch firmy, tak i ke spokojenosti zákazníků. Jelikož firma 

nemůže bojovat o zákazníky s ostatními firmami nízkými cenami, snaží se tento nedostatek 

kompenzovat svým zákazníkům kvalitními službami a proto prodejci, kteří přicházejí do 

styku se zákazníky, absolvují pravidelná školení, protože trh s mobilními komunikacemi je 

velmi dynamický a dochází jednak k častým změnám podmínek tarifů mobilních operátorů, 

jednak na trh přichází nové modely mobilních přístrojů.  

Další silnou stránku ocení především dodavatelé, jelikož se jedná o vzornou platební 

morálku a firma hradí své závazky v dohodnutých termínech. Silnou stránkou je také 

provozování velkoobchodu, což znamená dostatečné zásoby a přání zákazníka může být 

splněno v co nejkratší době. Plusem je i vlastní servis, kde jsou odstraňovány závady 

mobilních telefonů. 

Slabou stránkou jsou v některých případech podle vyjádření paní ředitelky 

zaměstnanci, respektive ti „slabší“ z nich, kteří nestíhají zaznamenávat nové věci v krátkém 

čase nebo si tuto nutnost neuvědomují. Dále se může občas vyskytovat problém v komunikaci 

mezi zaměstnanci či jejich vzájemná rivalita. 

Jako handicap považuje paní ředitelka paradoxně poctivost, protože na trhu fungují 

firmy, které do České republiky dovážejí mobilní telefony, jež na náš trh nejsou oficiálně 

určeny a prodávají je za ceny o mnoho nižší. S tímto jevem se ve firmě potkávají docela často, 

když pak tyto telefony opravují při nějaké poruše. 
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Silné stránky 

 Individuální přístup k zákazníkovi 

 Dobré jméno firmy 

 Stabilita firmy 

 Vzorná platební morálka 

 Vzdělávající se zaměstnanci 

 Vlastní servis 

 Velkoobchod 

 

Slabé stránky 

 Zaměstnanci 

 Vyšší ceny 

 Malý podíl na regionálním trhu 

 Umístění prodejny mimo centrum 

Ostravy i nákupních středisek (OC 

Avion Shopping Park, OC Futurum) 

 Malý počet dodavatelů 

Příležitosti 

 Využívání dotací z fondů EU 

 Spolupráce s novými dodavateli 

 Snížení cen mobilních a datových 

služeb 

 Výhodný vývoj kurzu české koruny 

vůči zahraničním měnám 

 Nové trendy a technologie 

v telekomunikacích 

 Snížení vyšší sazby DPH 

Hrozby 

 Posílení regionální konkurence 

 Pokračující nepříznivý vývoj české 

ekonomiky 

 Legislativní bariéry 

 Drahá pracovní síla 

 Vysoká úroková míra 

 Nižší koupěschopnost obyvatelstva 

 

 

Největší silnou stránkou firmy je individuální přístup k zákazníkovi spolu s kvalitou 

služeb, naopak slabou stránkou se jeví přistup některých zaměstnanců, jejich prodejní a 

komunikační dovednosti. Velkou příležitostí by mohly být finanční zdroje z fondů Evropské 

unie a největší hrozbou posílení regionální komunikace. 



44 

 

4.5 Finanční analýza 

4.5.1 Výsledek hospodaření a tržby 

 2007 2008 2009 

Výsledek hospodaření za účetní období 

(v tis. Kč.) 
3 367 -2 431 3 090 

V roce 2007 dosáhla firma na kladný výsledek hospodaření za účetní období ve výši 

3,4 milionů korun. V roce 2008 firma vykázala ztrátu 2,4 milionů korun. Na tomto výsledku 

se podílelo několik příčin – nižší tržby (hlavně za prodej vlastních výrobků a služeb – 32 654 

tis. Kč) a stejně vysoké náklady na tyto výkony (32 435 tis. Kč), které v součtu s ostatními 

náklady vedou k tomuto zápornému skóre. V roce 2009 se vedení firmy podařilo snížit 

náklady a efektem této snahy je znovudosažení zisku i přes další pokles tržeb. Zisk v roce 

2009 činil přes 3 miliony korun. 

 2007 2008 2009 

Tržby (v tis. Kč.) 121 989 95 922 80 173 

Za tržby podle Výkazu zisků a ztrát považuji součet řádku 01 – Tržby za prodej zboží 

a řádku 05 – Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, jelikož se jedná o „corebusiness“ 

firmy SECTRON MOBIL, s.r.o.  

V roce 2007 firma dosáhla tržeb bezmála 122 milionů korun, v následujícím roce 

zaznamenala pokles tržeb o 21% a v roce 2009 propad o dalších 16,4%. V roce 2008 měl 

markantnější vliv na nižších tržbách pokles tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb (VZZ ř. 

05) o 31% (32 654 tis. Kč.), ale v následujícím roce tato položka již dosáhla nárůstu 9% 

(35 611 tis. Kč.). V roce 2009 se jednoznačně na nižších tržbách podílí položka Tržby za 

prodej zboží (VZZ ř. 01), oproti roku 2008 došlo k propadu o necelých 19 milionů, tedy 

29,5%. 
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4.5.2 Ukazatele likvidity 

 2007 2008 2009 

Běžná likvidita 1,85 2,16 2,54 

Tento ukazatel nám říká, kolikrát je ekonomický subjekt schopen uspokojit 

pohledávky věřitelů v případě, kdy promění všechna svá oběžná aktiva v peněžní prostředky.  

Hodnoty běžné likvidity se v čase mění, během dvou let hodnota ukazatele vzrostla 

z 1,85 v roce 2007 na 2,54 v roce 2009. Hodnoty se pohybují v doporučeném rozmezí 1,6 – 

2,5. 

 2007 2008 2009 

Pohotová likvidita 1,32 1,37 1,65 

Pohotová likvidita z výpočtu vylučuje zásoby, jež jsou důležité pro činnost firmy, a 

zároveň je často možné pohotově přeměnit na peněžní prostředky.  

Taktéž hodnoty pohotové likvidity se pohybují v doporučeném rozmezí 1,0 – 1,5, 

pouze v roce 2009 došlo k mírnému překročení hraniční hodnoty. 

 2007 2008 2009 

Okamžitá likvidita 0,46 0,23 0,2 

Okamžitá likvidita je ukazatel, který vyjadřuje okamžitou schopnost společnosti 

uhradit své krátkodobé závazky. Pro úhradu těchto závazků může být použit finanční majetek 

(hotovost v pokladnách, na běžných účtech společnosti a hotovost uložená v krátkodobě 

obchodovatelných cenných papírech).  

Hodnoty okamžité likvidity se rovněž pohybují v doporučeném intervalu 0,2 – 0,5, ale 

na rozdíl od předchozích dvou ukazatelů hodnoty v čase klesají, jelikož finanční majetek 

potřebný ke krytí krátkodobých závazků se snižuje. 
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4.5.3 Ukazatele aktivity 

 2007 2008 2009 

Rychlost obratu zásob 15,69 13,98 14 

Rychlost obratu zásob udává, kolikrát se zásoby přemění v ostatní formy oběžného 

majetku a ty se využijí opět na nákup zásob. Rychlost obratu zásob se za poslední tři roky 

pohybuje na stabilní úrovni hodnot 14 – 15,7, což znamená, že proces přeměny zásob na 

peněžní formu prostředků proběhl za rok 14x, respektive 15,7 krát. 

 2007 2008 2009 

Doba obratu zásob (ve dnech) 24 26 26 

Doba obratu zásob je úzce spojena s předchozím ukazatelem a prezentuje, jak dlouho 

je majetek vázán ve formě zásob. V roce 2007 to bylo 24 dní, v následujících letech byly 

zásoby průměrně vázány ve společnosti 26 dní, než se transformovaly v peněžní prostředky. 

4.5.4 Ukazatele rentability 

 2007 2008 2009 

ROI 0,11 -0,12 0,17 

Rentabilita celkového kapitálu udává, jakou měrou se podílí celkový majetek firmy na 

generování zisků. V roce 2007 ziskovost kapitálu činila 11%, v následujícím účetním období 

firma evidovala ztrátu, čili ziskovost vykazuje záporných hodnot. V roce 2009 podnik opět 

dosáhl kladných hodnot zisku a hodnota ROI činila 0,17. 

 2007 2008 2009 

ROE 0,29 -0,26 0,26 

Rentabilita vlastního kapitálu ukazuje, jakou měrou se na dosahování zisků podílí 

vlastní zdroje firmy. Pokud se struktura kapitálu podniku skládá z cizích i vlastních zdrojů, 

jsou hodnoty ROE vyšší než ROI. V roce 2007 dosahovala rentabilita vlastního kapitálu 
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necelou třetinu, přesně 29%, v roce 2008 je tato hodnota záporná z důvodu ztráty, a v roce 

2009 činí rentabilita vlastního kapitálu 26%. Rozdíl 3% mezi lety 2007 a 2009 je při stejné 

hodnotě vlastního kapitálu způsoben nižším hospodářským výsledkem v předminulém roce. 

 2007 2008 2009 

Rentabilita tržeb 0,03 -0,03 0,04 

Nízké hodnoty rentability tržeb jsou způsobeny relativně vysokou hodnotou tržeb 

oproti nízké hodnotě zisku. Rentabilita tržeb (někdy také rentabilita obratu) udává, jakou 

měrou se na dosažení zisku podílí tržby za prodej zboží a tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb. V roce 2007 činila ziskovost tržeb 3%, o dva roky později 4%. Jinými slovy toto 

můžeme vyjádřit i tak, že náklady činí 96 - 97% tržeb. 

4.5.5 Ukazatele zadluženosti 

 2007 2008 2009 

Celková zadluženost 0,63 0,56 0,35 

Tento ukazatel udává míru krytí podnikového majetku cizími zdroji, respektive 

finanční strukturu podnikových zdrojů. Optimální hodnoty by se měly pohybovat v rozmezí 

0,3 – 0,6, přičemž hodnoty nad 0,6 znamenají negativní vývoj a možné riziko pro současné i 

budoucí věřitele, pokud jsou doprovázeny dalšími negativními ukazateli.  

V roce 2007 se cizí zdroje podílely na majetku podniku z 63%, ale v následujících 

letech docházelo k splácení cizího kapitálu a tyto hodnoty klesly až na 35%, to znamená, že 

dvě třetiny majetku je nyní tvořeno vlastními zdroji. 

 2007 2008 2009 

Ukazatel finanční páky 2,75 2,27 1,58 

Finanční páka je dána podílem celkových aktiv k vlastnímu kapitálu. Vyšší hodnota 

ukazatele znamená vyšší míru zadlužení a tím nižší podíl vlastních zdrojů na celkových 

zdrojích. Je – li úroková míra nižší než výnosnost aktiv, pak výnosnost cizího kapitálu 

zvyšuje výnosnost vlastních zdrojů. 
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Vysoká hodnota ukazatele v roce 2007 byla dána vyšším podílem cizích zdrojů, tyto 

zdroje jsou postupně splaceny a jejích výše se snižuje, proto klesá ukazatel finanční páky 

v následujících letech. 

4.5.6 Souhrn finanční analýzy 

V roce 2007 firma SECTRON MOBIL s.r.o. dosáhla tržeb přesahující hodnoty 121 

milionů korun. Jedná se o tržby za prodej zboží a služeb vyprodukovaných ve všech 

prodejnách v uvedených městech. Firma v roce 2007 dosáhla po odečtení nákladů kladného 

hospodářského výsledku ve výši téměř 3,4 milionů korun. 

Ukazatele likvidity (běžná, pohotová, okamžitá) se pohybují v doporučovaných 

intervalech, jedná se o hodnoty 1,85; 1,32 a 0,46. 

V tomto roce dosáhla rychlost obratu zásob hodnoty 15,69, což znamená, že 1 Kč 

zásob se během roku přeměnila do finanční podoby 15, 69 krát. Jedna tato transformace trvala 

v průměru 24 dní. 

Ziskovost tržeb činila 3%, rentabilita celkového kapitálu 11% a rentabilita vlastního 

kapitálu dosáhla hodnoty 29%. Celková zadluženost podniku činila 63% - jakou mírou jsou 

aktiva kryty cizími zdroji. 

V roce 2008 i vinou světové krize firma měla nižší tržby, než činily její náklady a 

firmy vykázala ztrátu ve výši 2,4 milionů korun. Hlavním faktorem byly nízké tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb, jež činily 32 435 tisíc korun a byly o 31% nižší než v roce 

předchozím, celkové tržby byly nižší o 21% a jejich hodnota byla téměř 96 milionů korun. 

Ukazatele likvidity i přes ztrátu se pohybovali v doporučovaných intervalech, hodnota 

běžné likvidity vzrostla a činila 2,16, pohotové 1,37 a okamžité 0,23 (oproti předchozímu 

roku pokles na polovinu.  

Rychlost obratu zásob se snížila a činila 13,98, doba obratu zásob trvala 26 dní, což 

znamená prodloužení procesu transformace o dva dny. 

Vzhledem k tomu, že zisk podniku byl záporný, mají i ukazatele rentability záporný 

charakter.  

V roce 2009 se nepříznivá situace pro firmu obrátila v příznivou, tržby sice znova 

poklesly o dalších 16% a činily 80 milionů, ale podařilo se i razantním způsobem snížit 

náklady a firma dosáhla kladného zisku přesahující 3 miliony korun. 

Vzrostly i ukazatele běžné a pohotové likvidity na hodnoty 2,54, respektive 1,65, 

hodnota okamžité likvidity vlivem úbytku finančního majetku poklesla na spodní hranici 

doporučovaných hodnot, a to na 0,2. 
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Rychlost obratu zásob i doba obratu zásob zůstaly nezměněny oproti roku 

předcházejícímu, jeden proces trval 26 dní a během celého roku proběhl 14x. 

Kladných hodnot dosahovala rentabilita celkového kapitálu, a její výše činila 17%, 

rentabilita vlastního kapitálu je 26%. Rozdíl 3% mezi lety 2007 a 2009 je při stejné úrovni 

vlastního kapitálu způsoben nižším hospodářským výsledkem v předminulém roce. 
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5. Prognóza podnikatelského prostředí firmy SECTRON 

MOBIL, s.r.o. 

Firmu SECTRON MOBIL s.r.o. by mohl ohrozit nárůst cen mobilních telefonů a 

dalších příslušenství, a to ze dvou důvodů – změna výše sazby daně z přidané hodnoty a 

nedávné zemětřesení, které bezprostředně zasáhlo Japonsko, naopak pozitivně by ji mohlo 

ovlivnit snížení cen operátorů například za internet v mobilu. 

5.1 Změna DPH 

Dojde-li od ledna 2012 k plánované změně dani z přidané hodnoty (DPH) ve snížené 

sazbě z nynějších 10% na 14%
27

, ceny zboží v této skupině (převážně jde o potraviny, nápoje, 

léky, knihy, noviny a časopisy, vstupenky na sportovní a kulturní akce, služby, teplo a 

energie) vzrostou, což se následně může promítnout do zrychlení tempa růstu cenové hladiny. 

Reálné mzdy budou vzhledem k vyšším výdajům nižší oproti předchozímu roku a 

koupěschopnost obyvatelstva bude nižší. Mohlo by dojít ke snížení spotřeby a k úsporným 

opatřením domácností.  

Podle výpočtů ministerstva financí by každá domácnost zaplatila zhruba o 250 - 360 

Kč měsíčně více než dosud, za rok tato částka činí 3000 – 4320 Kč podle typu domácnosti.
28

 

Tato situace by se mohla odrazit na snížení poptávky i po mobilních telefonech, případně by 

se zájem zákazníků transformoval z dražších telefonů k jejich levnějším alternativám, počet 

prodaných telefonů by nemusel poklesnout příliš, ale i tato situace by vedla ke snížení tržeb 

na tomto nejrozšířenějším trhu se spotřebním elektronickým zbožím.  

Podle následného modelu by výdaje jednotlivých domácností, respektive průměrného 

člena domácnosti, na mobilní telefon a jeho provoz sice rostly, ale pomaleji než očekávaná 

míra inflace. Hodnoty následující v tabulce 5.1 jsem modeloval podle dat Českého 

statistického úřadu z let 2003 – 2009 (v tabulce jsou pro zjednodušení data od roku 2006) a 

                                                 
27

 Více o sazbách DPH a porovnání s ostatními zeměmi EU v příloze č. 6 – Daň z přidané 

hodnoty v Evropské unii 

28
 NĚMEC, J. První propočet nové DPH: Rodiny tratí 360 Kč měsíčně. [online] 16. 3. 2011 

[cit. 17.3.2011] Dostupný na: 

<http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=694148> 
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prostřednictvím trendu logaritmické funkce za použití programu Microsoft Excel. 

Logaritmickou funkci jsem zvolil, jelikož je jedna z vlastností této funkce konkávní a její 

hodnoty rostou pomaleji. 

Tabulka 5.1 - Výdaje domácností za vybavení a provoz mobilního telefonu 

 2006 2007 2008 2009 
2010 

odhad 

2011 

predikce 

2012 

predikce 

2013 

výhled 

2014 

výhled 

Průměrná 

domácnost 

2778 2060 2247 3445 3488 3595 3691 3778 3857 

Mobilní telefony 271 281 224 223 255 254 254 253 253 

Provoz mobilního 

telefonu 

2507 2779 3123 3222 3233 3341 3437 3524 3604 

Zdroj: ČSÚ; vlastní zpracování 

Společnost SECTRON MOBIL s.r.o. by se tak mohla potýkat s nižší poptávkou po 

svém zboží, což povede k poklesu tržeb, ale také s vyššími náklady na svůj provoz, např. díky 

dražším cenám elektřiny. Snížením marží by v takovém případě měla nižší ceny zboží a 

pravděpodobně i nižší tržby. 

5.2 Dopady zemětřesení na činnost firmy 

Globalizace propojuje země i odvětví po celém světě, tudíž se dá očekávat, že dopad 

nedávného zemětřesení v Japonsku ovlivní, ale ne tak tragicky, i země na druhé straně 

polokoule. Japonsko je v odvětví výroby polovodičů a elektronických čipů, což jsou 

součástky veškerých elektronických zařízení, dominantní hráč na světě, podílí se na výrobě 

polovodičů z jedné pětiny, u elektronických čipů pro chytré telefony, tablety a notebooky 

dokonce 40%. 

Společnost Sony v Japonsku uzavřela šest svých továren v oblastech nejvíce 

postiženými letošním zemětřesením v březnu. Jak napsala agentura Reuters, odrazí se tento 

zejména u odběratelů japonských zařízení a materiálů v Jižní Koreji nebo na Tchaj-wanu.
29

  

                                                 

29
 SCHÖN, O. Na čipech z Japonska jsou závislí výrobci mobilů i tabletů. Hrozí zdražování. 

[online]. [cit. 2011-3-19] Dostupný z WWW: <http://digiweb.ihned.cz/c1-51137580-vyrobci-

mobilu-i-tabletu-jsou-zavisli-na-cipech-z-japonska-elektronika-muze-zdrazit> 

http://digiweb.ihned.cz/c1-51137580-na-cipech-z-japonska-jsou-zavisli-vyrobci-mobilu-i-tabletu-hrozi-zdrazovani
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Toto by mohlo a bude mít za následek výpadek výroby těchto komodit a vyčerpání 

zásob, ochromen by mohly být i další články tohoto výrobního řetězce, odběratelé by museli 

buď omezit výrobu, nebo hledat a najít alternativní dodavatele jinde.  

Tato událost poznamená ceny elektronických součástek potřebných pro výrobu 

mobilních přístrojů, tabletů, příslušenství a dalších elektronických zařízení dlouhodobě, které 

se zřejmě na původní úroveň po návratu do běžného výrobního procesu nevrátí. V takovém 

případě by cena těchto produktů vzrostla o desítky procent, což se následně promítne do 

zvýšení koncové ceny mobilních přístrojů všude ve světě i u nás. 

Firmu SECTRON MOBIL s.r.o. by dále mohlo negativně ovlivnit ukončení 

spolupráce ze strany T-Mobile Czech Republic a.s., což by se projevilo v nižších příjmech, 

které firma dostávala jako odměny za poskytované služby. Taková situace by mohla například 

nastat, pokud by došlo k rapidnímu poklesu kvality poskytovaných služeb ze strany 

SECTRON MOBIL s.r.o. nebo z nějakých jiných důvodů. Jelikož jde o klíčového a 

důležitého partnera, pro firmu by to znamenal citelný výpadek příjmů a management by 

musel najít jiný tok peněžních prostředků pro zachování činnosti firmy. 

5.3 Vysoké ceny operátorů 

Pokud v následujících letech nenastanou skutečnosti, které by firmu výrazně ohrozily 

nebo jí prospěly, situace na tomto trhu se nezmění. Mobilní operátoři působící na českém 

telekomunikačním trhu mají jedny z nejdražších cen pro koncového zákazníka v Evropě, a 

dokud nebude síla např. legislativního charakteru toto regulovat, těžko budou provozovatelé 

mobilních sítí sami od sebe ceny snižovat a začínat konkurenční válku.  

 

Zdroj: ČSÚ; vlastní zpracování 
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Graf č. 5.1: Podíl mobilních operátorů na českém 
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Rozdělení trhu je u nás výjimečné tím, že první dva největší operátoři T-Mobile Czech 

Republic a.s. a Telefónica O2 Czech Republic, a.s. mají téměř stejný podíl na trhu – 39% a 

38%, jejich náskok ale pomalu umazává Vodafone Czech Republic a.s., čímž se trh stává více 

vyrovnaný.
30

   SECTRON MOBIL, s.r.o. je partnerem T-Mobile Czech Republic a.s. a může i 

nadále profitovat ze spojení se silným operátorem. 

5.4 Vývoj české ekonomiky v blízké budoucnosti 

Česká ekonomika se s ekonomickou a hospodářskou krizí vyrovnala a nyní se dá 

očekávat pozvolný růst. Zároveň je stále nedostatek pracovních míst, ta si pracovníci budou 

považovat a budou se chtít vyhnout nuceným odchodům, jestliže si dopředu nezajistí 

adekvátní náhradu, dá se tedy předpokládat malý tlak na růst mezd, což může vést k menším 

mzdovým nákladům, respektive k nižšímu růstu těchto nákladů. 

Na druhé straně lze očekávat s růstem ekonomiky i vyšší tržby na trhu s mobilními 

komunikacemi, spotřebitelské chování se po krizových letech 2008 a 2009 bude přibližovat 

stavu před krizí. Lidé budou ochotněji vydávat své peněžní prostředky za spotřební zboží a do 

této kategorie mobilní telefony a příslušenství bezesporu patří. 

V tabulce č. 5.2 se snažím odhadnout podle statistiky v minulých letech, jak se mohou 

vyvíjet výdaje na mobilní telefony. V programu Microsoft Excel jsem použil lineární 

funkci trendu minulých údajů a její následné aplikování na modelu budoucích výdajů.  

Tabulka 5.2 - Výdaje domácností za vybavení a provoz mobilního telefonu 

 2006 2007 2008 2009 
2010 

odhad 

2011 

predikce 

2012 

predikce 

2013 

výhled 

2014 

výhled 

Průměrná domácnost 2778 2060 2247 3445 3873 4165 4457 4749 5041 

Mobilní telefony 271 281 224 223 239 234 229 224 220 

Provoz mobilního 

telefonu 

2507 2779 3123 3222 3634 3931 4228 4525 4821 

Zdroj: ČSÚ; vlastní zpracování 

Podle tohoto modelu jsou sice přímé výdaje na mobilní telefon nižší, ale tento rozdíl je 

zanedbatelný oproti nárůstu výdajů na provoz mobilního telefonu, což znamená krom plateb 

                                                 
30

 Podobná situace je v Evropské Unii již jen v Litvě (40% a 38%), Finsku (38% a 36%), Itálii 

(36% a 33%) a ve Velké Británii (21% a 20%). 
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za mobilní služby i nákup příslušenství. Ziskovost při prodeji příslušenství je daleko vyšší, 

proto se případný pokles výdajů nemusí výrazně projevit. 

5.5 Internet v mobilu 

Stejně jako situace, které mohou mít sílu chod firmy negativně ovlivnit, se můžou 

objevit i příznivé skutečnosti a vnější podmínky, jež přinesou pro celou firmu kladné efekty. 

Takové možnosti je škoda nevyužít a získat si určitý náskok před konkurencí, byť je těžké je 

předvídat a rychle na ně reagovat, leč státi se mohou. Takové okénko možnosti firma 

neovlivní, může jej pouze využít ve svůj prospěch. 

Jak jsem již uvedl výše, ceny operátorů působící na českém trhu jsou jedny 

z nejvyšších ze sedmadvaceti členských zemí Evropské unie. Firmám na trhu s mobilními 

přístroji a příslušenstvím by prospělo těchto poplatků snížení. Pro koncové zákazníky by 

levnější ceny za provolané minuty, odeslané SMS, MMS a za připojení k internetu 

prostřednictvím mobilního telefonu a další služby znamenaly menší výdaje, které by mohly 

využít k nákupu nového telefonu.  

K takovému jednání by mohlo přispět optimální ocenění tarifů mobilního internetu. Při 

nižších cenách této služby bude připojení k internetu prostřednictvím mobilního telefonu 

dostupnější pro širokou veřejnost a dá se očekávat zvýšení zájmu o mobilní telefony, které 

jsou pro prohlížení webových stránek přizpůsobeny a vybaveny. V takovém případě se dá 

očekávat vetší zájem a prodej například chytrých telefonů. A nemusí jít nutně jen o nižší ceny 

za poskytování internetu. 

Konkrétně pro firmu SECTRON MOBIL s.r.o. by taková pozitivní změna pro 

zákazníka mohla znamenat zvýšení tržeb, i kdyby počet prodaných telefonů zůstal na stejné 

úrovni – změnila by se struktura a složení prodaného zboží. Levnější a jednodušší modely by 

byly vytěsněny smartphony s operačním systémem a pokročilými funkcemi. Podle agentury 

Gartner (odhad ke konci roku 2009) by v roce 2012 měly celkové příjmy prodejců chytrých 

telefonů na celém světě dosáhnout 191 miliard dolarů, kdežto prodej přenosných počítačů 

„jen“ 152 miliard dolarů.
31

 Nejde tak ani o přesné cifry, nýbrž o trendy udávající na trhu směr, 

kterým se v příštích letech budou firmy na trhu vydávat. 

                                                 
31

 POSPÍŠIL, A. Prodeje smartphonů porostou, brzy překonají notebooky. [online] [cit. 2011-

4-3] Dostupný na: <http://www.mobilmania.cz/clanky/prodeje-smartphonu-porostou-brzy-

prekonaji-notebooky/sc-3-a-1123703/default.aspx> 
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 Prodej telefonů s sebou přináší i prodej doprovodných příslušenství, u nichž jsou 

vyšší marže než u mobilních přístrojů, kde cenu dolů tlačí vysoká konkurence. Trh s 

mobilními telefony je totiž největší v oblasti spotřební elektroniky. 

K snížení cen mobilních telefonů by mohl přispět posilující kurz české koruny vůči 

euru a dolaru, což uvítají především importéři. Na nákup zboží ze zahraničí za takových 

okolností bude potřeba méně domácích peněžních prostředků. A za předpokladu, že poptávka 

po mobilních přístrojích je cenově elastická, to znamená celkové zvýšení objemu prodaného 

zboží a tedy i zvýšení tržeb. 

A posílení kurzu české koruny vůči euru či dolaru nemusí být nereálné. Některé země 

eurozóny se nyní potýkají s ekonomickými a hospodářskými problémy, což se na kurzu eura 

projevuje jeho poklesem. 
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6. Strategický plán firmy SECTRON MOBIL, s.r.o. 

Vzhledem k tomu, že firma nemá žádnou explicitně formulovanou strategii, pokusím 

se na základě provedených strategických analýz a prognózování možného budoucího vývoje 

podnikatelského prostředí firmy SECTRON MOBIL s.r.o. navrhnout a vytvořit ve třech 

oblastech podnikového působení strategický plán. 

6.1 Strategie zvyšování kvality lidských zdrojů 

Jednou ze slabých stránek firmy jsou někteří zaměstnanci, zde se jedná hlavně o tzv. 

prvoliniové zaměstnance, kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníkem. Pro firmu je klíčové, 

aby byl zákazník spokojen, což pro podnik znamená prodej zboží nebo služby. Záleží tedy na 

projevu prodejce a jeho prodejních schopnostech a dovednostech, jaké výsledky bude mít celá 

společnost. Z tohoto pohledu je jejich připravenost a znalost problematiky důležitá. 

Vize by mohla být definována takto: SECTRON MOBIL s.r.o. má vzdělané a 

kvalifikované zaměstnance s profesionálním vystupováním, kteří poskytnou zákazníkovi 

kvalitní servis a pomůžou splnit jakékoliv zákazníkovo přání. 

Této vize může firma dosáhnout například tím, že bude poskytovat zaměstnancům 

různá školení, kterými se budou rozvíjet jejich znalosti, schopnosti a dovednosti. Myslím si 

ale, že toto není záležitost krátkodobá, na absorbování nových poznatků a informací a 

prokázání jich v praxi bude potřeba čas, protože i zákazníci se mohou chovat různým 

způsobem. Spektrum či náplň vzdělávacích kurzů by měla být široká, aby pokryla více 

možností, jak se zachovat v různých situacích. 

Pokud jde o prvoliniové zaměstnance, kurzy by se mohly zabývat zvládáním 

konfliktních situací a jejich nekonfliktním řešením nebo jak postupovat při stížnostech a 

reklamacích zákazníka, externí a interní komunikací a jakým způsobem prezentovat službu 

nebo nabízené zboží, jaké existují chyby v interpersonální percepci a jak se jim vyhnout. 

Management a zaměstnanci ostatních útvarů by mohly projít školeními zabývající se 

tzv. soft skills, tedy rolemi a pozicí ve firmě, jak správně delegovat a plánovat, jak řídit 

pracovní výkon zaměstnanců a jak jej kontrolovat, případně motivovat podřízené 

zaměstnance, jak vést porady, jak využít formální či přirozenou autoritu, jak řešit případné 

problémy a správně rozhodnout. 
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Kromě těchto oblastí by všichni zaměstnanci mohli absolvovat i jazykový kurz, 

nejlépe anglický jazyk pro jeho rozšířenost, a také by měli rozvíjet svou počítačovou 

gramotnost. 

Je jasné, že tato školení jsou velice finančně náročná, ale firma by měla svou slabou 

stránku eliminovat, k tomu je možné využít příležitosti, kterou poskytuje prostřednictvím 

svých fondů Evropská unie. Tuto příležitost nabízí Evropský sociální fond (ESF) 

prostřednictvím svých dotačních programů. Existuje Operační program – Lidské zdroje a 

zaměstnanost, který čerpání dotací v této oblasti umožňuje. Pro tyto účely je možno čerpat 

finanční zdroje z první prioritní osy Adaptabilita, která finančně podporuje další profesní 

vzdělávání podporované zaměstnavateli, tvorbu nových vzdělávacích programů pro 

zaměstnance včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů, uplatňování pružných forem 

organizace práce apod. V rámci této prioritní osy je pro Českou republiku pro období 2007 – 

2013 vyčleněno z fondů EU 525,4 milionů eur.
32

 

Cílem je tedy dosáhnout vyšší kvalifikace a odbornosti zaměstnanců, která by měla 

přinést pro firmu více úspěšných prodejů a růst tržeb a zisku, vyšší konkurenceschopnost na 

trhu a pro zákazníka uspokojení jeho potřeby. 

V zájmu firmy je kontrolovat, jestli prostředky na školení zaměstnanců byly využity 

účelně a jestli je zaměstnanci umějí využít v běžné pracovní činnosti. Je tedy vhodné 

definovat kvantifikovatelné ukazatele a podle nich změnu hodnotit. Pokud jde o prodejce, 

tady jsou kritéria jasná – počet prodaných mobilních telefonů a příslušenství, případně určitý 

procentuální nárůst, počet nových smluv, úspěšně absolvovat kontrolní nákup, tzv. mystery 

shopping, který firma využívá již nyní. 

Pro ostatní zaměstnance je třeba formulovat jiná kritéria, podle nichž se bude hodnotit, 

zda vzdělávací kurzy měly pro chod firmy smysl a zda nebylo plýtváno finančními prostředky 

a časem bez výsledku. Kvantifikovatelným ukazatelem by mohlo být snížení fluktuace 

pracovníků, pravidelná docházka a dalšími kritériem např. kvalita práce a přístup k ní. 

                                                 
32

Fondy Evropské unie. [cit. 2011-4-13]. Dostupný na WWW: <http://www.strukturalni-

fondy.cz/oplzz> 
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6.2 Strategie marketingové komunikace 

Vytvořením marketingové strategie a její implementací by mělo dojít k posílení 

povědomí o firmě na Ostravsku a v Moravskoslezském kraji a podpořit prodej mobilních 

telefonů a příslušenství. Tato strategie by měla podpořit a doplnit strategii předchozí, jelikož 

firma může mít kvalifikované a odborné zaměstnance, ale pokud se o ní nikdo nedoví, bylo 

úsilí vynaložené na zvýšení kvality lidských zdrojů marné. 

Vizí je rozšíření počtu zákazníků, kteří se budou vracet a zvýšení povědomí o firmě 

SECTRON MOBIL s.r.o. v našem kraji. 

Cílem této strategie by mělo být oslovení potencionálních zákazníků takovým 

způsobem, aby si firmu zapamatovali. Z potencionálního zákazníka by se měl stát skutečný 

koncový zákazník a firma by měla posílit svůj regionální tržní podíl. 

Firma by měla spolupracovat s různými médii, ať už jde o regionální televizní stanice, 

rozhlasové stanice či tištěná média. Spolupráce může být prováděna různými formami, může 

jít o placený televizní nebo rádiový spot či placená inzerce v tisku či vzájemná spolupráce na 

základě výměnného obchodu, kdy firma SECTRON MOBIL s.r.o. poskytne své zboží či 

služby a za oplátku bude prezentována přímo v médiích či jako partner akce, kterou dané 

médium pořádá. Takovýmto způsobem může věnovat např. mobilní telefon či příslušenství do 

různých soutěží. 

Dalším způsobem, jak na sebe upozornit, je využít možnosti poskytované internetem. 

Kromě webových stránek firmy lze například informovat o probíhajících akcích i 

prostřednictvím fenoménu poslední doby, sociální sítí Facebook. Přestože oficiální skupina 

s názvem firmy existuje, sdružuje pouze 80 uživatelů a profil „přítele“ dalších 220, což je 

velice špatné a na tomto poli lze jen získat. 

Další způsob prezentace firmy současně umožňuje i prodej různého zboží. Jedná se o 

využití prodeje voucherů na webových stránkách poskytující slevy firem, tzv. slevomaty. 

Tyto oblíbené slevomaty sdružují tisíce uživatelů internetu, takže případnou akci uvidí 

několik tisíc lidí, kteří si mohou k tomu pořídit i mobilní telefon či příslušenství za nižší 

slevu; jde tedy o levný způsob propagace. 

Ukazatelem, zda je implementace marketingové strategie úspěšná, je nárůst tržeb a 

dosažení zisku nebo zrychlení obratu zásob a zkrácení doby obratu zásob, počet přístupů 

unikátních uživatelů internetu na webové stránky firmy. 
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6.3 Strategie firemního zákazníka 

Vytvořením strategie, která se zaměří na vyhledávání a udržování zákazníků z řad 

firem působících v Moravskoslezském kraji, může společnost posílit tento segment 

zákazníků. Podíl této skupiny zákazníků, tedy firem, není nyní výrazný (zhruba okolo 20%), 

ale tito zákazníci jsou pro firmu důležití z pohledu na velikost tržeb. 

Tento segment zákazníků je specifický oproti koncovému zákazníku v udržování 

obchodních vztahů. Koncový zákazník, tzv. rezident, je nevyzpytatelný, není zaručeno, že se 

s příští potřebou vrátí a udržovat vztahy s touto skupinou zákazníků by bylo neúměrně 

nákladné a náročné bez jistoty úspěchu. Firemní zákazník je v tomto směru vhodný 

k udržování dobrých obchodních vztahů a spolupráce v budoucím období může být prospěšná 

pro obě strany. Zákazník může těžit ze zkušeností odborníků v oboru, který mu není blízký a 

prodejce služeb a zboží má zaručen příjem za poskytování těchto služeb. 

Vize této strategie by měla být taková, že podíl firemních zákazníků bude růst a 

kvalita vztahů se bude vyvíjet ve prospěch obou zainteresovaných stran. 

Cílem je navázat kontakty s novými potencionálními firemními zákazníky, oslovit je 

nabídkou služeb a takového zákazníka získat. Získávání nových zákazníků je však velmi 

náročné. Proto zcela logicky firmy začínají klást vysoký důraz na maximální 

spokojenost stávajících zákazníků a péči o ně. Spokojený zákazník v obchodě a službách je 

nejlepší reklamou. Se současnými zákazníky je třeba udržovat vztahy na standardní úrovni, 

pečovat o ně a zajímat se o jejich potřeby a kvalitně je uspokojit. 

Úspěšná implementace se projeví naplněním cílů, tzn., že počet nových firemních 

zákazníků bude převyšovat počet těch, kteří již nebudou mít o spolupráci zájem či pozitivní 

reference, kdy firemní zákazník doporučí SECTRON MOBIL s.r.o. jako dobrého dodavatele 

služeb svým současným obchodním partnerům. 
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7. Závěr 

Strategické řízení se dostává v poslední době k důležitým prvkům řízení podniku. 

Strategický management umožňuje získat nejen konkurenční výhodu pro podnik důležitou, 

ale je také důležitý pro perspektivní budoucnost společnosti. Pokud manažeři vezmou 

strategické řízení za své a budou se proaktivně a tvůrčím způsobem přizpůsobovat vnějším 

podmínkám, mají velkou šanci posunout podnik dopředu oproti jiným podnikům, kde 

strategické řízení nepraktikují. 

Ve své diplomové práci se snažím vytvořit proces tvorby strategie pro vybranou 

společnost. Firma SECTRON MOBIL s.r.o. je firma, která se pohybuje na trhu s mobilními 

technologiemi a svým zákazníkům nabízí produkty, zboží či služby, které tento dynamický a 

vysoce konkurenční trh produkuje. 

V teoretické části jsem popsal prvky a předpoklady náležící strategickému řízení, 

z těchto teoretických východisek jsem následně vycházel v praktické části. Byly mi oporou 

při provádění analýz vnějšího i vnitřního prostředí, které jsem doplnil informacemi a daty pro 

tyto analýzy důležité. Také jsem zmínil, co je vhodné pro implementaci strategie z písemné 

podoby do praktického života podniku tak, aby předchozí etapy tvorby strategie nebyly 

ztrátou energie, času a peněžních prostředků. 

V praktické části jsem popsal společnost, čím se zabývá, jaká je její struktura a přístup 

firmy k provozování činnosti. Následně jsem aplikoval získané poznatky z teoretické části, 

provedl jsem několik analýz jak vnějšího, tak vnitřního prostředí. Jedná se o PEST analýzu, 

Porterův model pěti sil, SWOT analýzu či finanční analýzu za roky 2007 – 2009. Součástí 

praktické části je prognóza možného budoucího vývoje podnikatelského prostředí společnosti. 

Výsledky provedených analýz jsou základem pro vytvoření a formulování strategického plánu 

ve třech oblastech – oblast lidských zdrojů, oblast komunikace s vnějším prostředím a 

prezentace firmy navenek a oblast získávání a péče o firemního zákazníka. 

Společnost je na trhu již více než 10 let, ale nemá explicitně formulovaný dokument 

zabývající se fungováním firmy v blízké budoucnosti. Já jsem si dal za cíl, aby se tato práce 

strategickým plánem zabývala a přinesla na činnost firmy nový pohled. Myslím si, že mnou 

stanovený cíl v úvodu práce se mi podařilo naplnit. Nyní je úkolem managementu firmy 

navrhované strategie rozpracovat podle vlastních potřeb a možností a pokusit se je 

implementovat do své činnosti. 

 



61 

 

Seznam použité literatury 

a) Publikace 

1. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD. Malá Československá encyklopedie: V. 

svazek Pom – S. Academia, Praha 1987. 

2. DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. 256 s. ISBN 

80-7179-603-4. 

3. GRANT, R., M. Contemporary strategy analysis. Blackwell Publishing Ltd, 2008. 

548 s. ISBN 1-4051-1998-5. 

4. GRÜNWALD, R, HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 

EKOPRESS, 2009. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2 

5. CHARVÁT, J. Firemní strategie pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 

201 s. ISBN 80-247-1389-6. 

6. KOŠŤAN, P; ŠULEŘ, O. Firemní strategie: plánování a realizace. Praha: Computer 

Press, 2002. 121 s. ISBN 80-7226-657-8. 

7. MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2007. 246 s. ISBN 978-80-247-1911-5. 

8. LEDNICKÝ, V. Strategické řízení. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2006. 154 s. ISBN 80-

7329-131-2. 

9. LEDNICKÝ, V. Strategický management. 1. vyd. Ostrava: Akademie J. A. 

Komenského, 2000. 179 s. ISBN 80-7048-019-X.  

10. ŠULÁK, M.; VACÍK, E. Strategické řízení v podnicích a projektech.  EUPRESS, 

2005. 234 s. ISBN 80-86754-35-9. 

11. VALACH, J. a kol. Finanční řízení podniku. Praha: EKOPRESS, 1999. 324 s. ISBN 

80-86119-21-1. 

b) Internetové zdroje 

1. Český statistický úřad – http://www.szso.cz  

2. Ministerstvo financí ČR – http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/ 

3. http://www.businessinfo.cz/cz/ 

4. http://www.sectronmobil.cz  

5. Fondy Evropské unie. [cit. 2011-4-13]. Dostupný z WWW: 

<http://www.strukturalni-fondy.cz/oplzz> 

6. http://www.esfcr.cz 



62 

 

7. DIMITRI, S. Gartner Q3 2009 Smartphone Sales Figures [online]. [cit. 2010-11-27]. 

Dostupný z WWW: 

<http://www.pdasnews.com/articles/gartner-q3-2009-smartphone-sales-figures.html>  

8. MERAVÁ, T. Symbian převálcoval ve vánočním klání konkurenty. Smartphony frčí 

[online]. [cit. 2011-2-9] Dostupný z WWW: 

<http://mobil.idnes.cz/symbian-prevalcoval-ve-vanocnim-klani-konkurenty-

smartphony-frci-10w-

/mob_operatori.asp?c=A110124_160422_mob_operatori_mer> 

9. MIKUDÍK, R. Prodeje smartphonů Q2 2009: Nokia si drží prvenství, Apple a RIM 

se snaží ji vytlačit [online]. [cit. 2010-11-27]. Dostupný z WWW: 

<http://palmare.idnes.cz/prodeje-smartphonu-q2-2009-nokia-si-drzi-prvenstvi-apple-

a-rim-se-snazi-ji-vytlacit-gf4-/tech-a-trendy.asp?c=A090821_174404_tech-a-

trendy_ram> 

10. NĚMEC, J. První propočet nové DPH: Rodiny tratí 360 Kč měsíčně. [online] 16. 3. 

2011 [cit. 17.3.2011] Dostupný na: 

<http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=694148> 

11. POSPÍŠIL, A. Android je k nezastavení, za rok vyrostl o 886% [online]. [cit. 2010-

11-27]. Dostupný z WWW: 

<http://www.mobilmania.cz/clanky/android-je-k-nezastaveni-za-rok-vyrostl-o-886-

/sc-3-a-1125903/default.aspx> 

12. POSPÍŠIL, A. Prodeje smartphonů porostou, brzy překonají notebooky. [online] [cit. 

2011-4-3] Dostupný z WWW: 

<http://www.mobilmania.cz/clanky/prodeje-smartphonu-porostou-brzy-prekonaji-

notebooky/sc-3-a-1123703/default.aspx> 

13. SCHÖN, O. Na čipech z Japonska jsou závislí výrobci mobilů i tabletů. Hrozí 

zdražování. [online]. [cit. 2011-3-19] Dostupný z WWW: 

<http://digiweb.ihned.cz/c1-51137580-vyrobci-mobilu-i-tabletu-jsou-zavisli-na-

cipech-z-japonska-elektronika-muze-zdrazit> 

14. SWOT analýza [cit. 2011-2-6] Dostupný z WWW: <http://www.halek.info> 

15. ŠILHAVÝ, Patrik. Obliba smartphonů roste, prodeje vyskočily skoro o sto procent 

[online]. [cit. 2010-11-27]. Dostupný z WWW: 

<http://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/prodej-smartphonu-ve-tretim-

ctvrtleti-vzrostl-dvakrat> 

http://digiweb.ihned.cz/c1-51137580-na-cipech-z-japonska-jsou-zavisli-vyrobci-mobilu-i-tabletu-hrozi-zdrazovani
http://digiweb.ihned.cz/c1-51137580-na-cipech-z-japonska-jsou-zavisli-vyrobci-mobilu-i-tabletu-hrozi-zdrazovani


63 

 

c) Ostatní zdroje 

Interní informace společnosti SECTRON MOBIL s.r.o. 



64 

 

Seznam zkratek 

ADSL  Asymetric Digital Subscriber Line 

aj.  a jiné 

apod.   a podobně 

a.s.  akciová společnost 

atd.  a tak dále 

CZK  Czech Koruna 

CZ – NACE Czech Nomenclature générale des Activités économiques dans les 

Communautés Européennes 

ČR Česká republika 

ČSSD Česká strana sociálně demokratická 

EU Evropská Unie 

ESF Evropský sociální fond 

EUR euro 

GPS Global position system 

HDP hrubý domácí produkt 

HTC High tech computer corporation 

IBM International business machine 

Kč. Koruna česká 

LG Lucky Goldstar 

MDA Mobile digital assistant 

MMS Multimedia Messaging Service 

MP3/4 Motion Picture expert group 

např. například 

OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

OS operační systém 

PDA Personal digital assistant 

PEST politika, ekonomika, sociální věci, technologie 

PS2 Personal System 2 

RIM Research in Motion 

ROA return on assets 

ROE return on equity 

ROI return on investment 

SIM Subscriber Information Module 

SMART specific, measurable, agreed, realistic, time-bound 

SMS short message service 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

str. strana 

SWOT strenghts, weaknesses, opportunities, threats 

tj. to je 

tzv. tak zvaný 

USB Universal serial bus 

VŠPS všeobecné šetření pracovních sil 

VZZ výkaz zisků a ztrát 

Wi-Fi Wireless fidelity 

Wi-MAX Worldwide Interoperability for Microwave Access 

WLAN Wireless Local Area Network 
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Příloha č. 3 

Organizační struktura SECTRON MOBIL s.r.o. 
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firmy

Prodejny Velkoobchod Účtárna
Podpora 
prodeje

Produkt 
manažer

Marketing 
manažer

Sekretariát



 

 

 

Příloha č. 4 

 
Výdaje domácností za vybavení a provoz mobilního telefonu     

Kč/rok; průměry na 1 člena dané domácnosti           
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Průměrná domácnost 1 769  2 071  2 460  2 778  3 060  3 347  3 445  

Mobilní telefony 227  273  304  271  281  224  223  

Provoz mobilního telefonu 1 542  1 799  2 156  2 507  2 779  3 123  3 222  

podle příjmu domácnosti               

Domácnosti s nejnižšími příjmy (nejnižší decil) 1 217  1 430  1 755  1 952  2 296  2 456  2 508  

Mobilní telefony 163  201  214  144  180  131  168  

Provoz mobilního telefonu 1 054  1 229  1 541  1 808  2 117  2 325  2 340  

Domácnosti s nejvyššími příjmy (nejvyšší decil) 2 959  3 522  4 225  4 548  4 493  5 356  5 197  

Mobilní telefony 408  435  487  550  395  465  284  

Provoz mobilního telefonu 2 551  3 087  3 738  3 998  4 098  4 891  4 913  

podle osoby v čele domácnosti               

Zaměstnanec 2 006  2 312  2 713  3 052  3 347  3 623  3 657  

Mobilní telefony 277  330  359  346  348  283  275  

Provoz mobilního telefonu 1 729  1 982  2 354  2 706  2 999  3 340  3 382  

Samostatně činná osoba 2 070  2 569  2 955  3 105  3 306  3 654  3 882  

Mobilní telefony 190  253  297  229  277  207  220  

Provoz mobilního telefonu 1 880  2 316  2 658  2 876  3 029  3 447  3 662  

Nezaměstnaný            
. 

           
. 

           . 2 513  2 673  3 070  3 202  

Mobilní telefony            
. 

           
. 

           . 105  209  97  169  

Provoz mobilního telefonu            
. 

           
. 

           . 2 408  2 464  2 973  3 033  

Důchodce (bez EA členů) 705  983  1 243  1 655  1 994  2 318  2 496  

Mobilní telefony 69  86  124  111  126  110  91  

Provoz mobilního telefonu 636  897  1 120  1 544  1 868  2 208  2 405  

Pozn.: Mobilní telefony - zahrnuje mobilní přístroje, příslušenství, výdaje na opravy 

Provoz mob. telefonu zahrnuje veškeré typy poplatků (paušál, předplacené služby, apod.), 

poplatky spojené se změnou tarifu, poplatky za prohlížení internetu, nezahrnuje nákup nové 

SIM a poplatky za připojené k internetu (v počítači) pomocí mobilní technologie. 

Zdroj: Statistika rodinných účtů, ČSÚ 



 

 

 

Příloha č. 5 

 
Účastníci mobilní telefonní sítě v ČR - počet aktivních SIM karet a mobilní telefonní provoz  

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Účastníci mobilní telefonní sítě - počet aktivních SIM 
karet (tis.) 

10 584  11 450  12 326  13 055  13 571  13 
415  

Eurotel/O2 4 394  4 676  4 864  5 126  5 257  4 945  

T-Mobile 4 360  4 634  5 049  5 271  5 422  5 464  

Vodafone 1 830  2 140  2 413  2 658  2 892  3 006  

Pozn.: od roku 2009 došlo ke změně metodiky ve sledování aktivních SIM 

karet u operátora Telefónica O2, proto jsou hodnoty u předplacených aktivních 

karet a celkový počet aktivních SIM karet u tohoto operátora i celkový počet 

aktivních SIM karet nižší než v roce 2008 

Zdroj: Český telekomunikační úřad (pevná telefonní linka, telefonní 

provoz, textové a multimediální zprávy); jednotliví mobilní operátoři (aktivní SIM 

karty) a vlastní dopočty ČSÚ 



 

 

 

 

Příloha č. 6 

Daň z přidané hodnoty v Evropské unii 

Daň z přidané hodnoty v Evropské unii (k 1. 1. 2011)  

stát EU snížená sazba v % základní sazba v % 

Belgie 6/12 21 

Bulharsko 7 20 

Česká republika 10 20 

Dánsko - 25 

Estonsko 9 20 

Finsko 9/13 23 

Francie 5,5 19,6 

Irsko 13,5 21 

Itálie 10 21 

Kypr 5/8 15 

Litva 5/9 21 

Lotyšsko 12 22 

Lucembursko 6/12 15 

Maďarsko 5/18 25 

Malta 5 18 

Německo 7 19 

Nizozemí 6 19 

Polsko 5/8 23 

Portugalsko 6/13 23 

Rakousko 10 20 

Rumunsko 5/9 24 

Řecko 6,5/13 23 

Slovensko 10 20 

Slovinsko 8,5 20 

Spojené království 5 20 

Španělsko 8 18 

Švédsko 6/12 25 

Zdroj: Daň z přidané hodnoty. Týden. 2011, 9, s. 33. ISSN 1210-9940. Vlastní zpracování 

Poznámka: Snížená sazba má v některých zemích dvě úrovně; v Belgii se dvanáctiprocentní 

snížená sazba týká například placené kabelové televize, digitálního rádia a televize. V Polsku 

se pak 8% snížená daň týká vstupného na kulturní akce, do zábavních parků nebo například 

léků. Naopak pětiprocentní sazba je na knihy, časopisy a zemědělské komodity. Některé 

evropské země jako například Španělsko, Irsko, Itálie nebo Lucembursko mají ještě tzv. 

supersníženou sazbu. Konkrétně v Itálii se uplatňuje na knihy pro nevidomé v Braillově 

písmu.



 

 

 

Příloha č. 7 

Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2007 - Aktiva 



 

 

 

Příloha č. 8 

Rozvaha v plném znění ke dni 31. 12. 2007 - Pasiva 

 



 

 

 

Příloha č. 9 

Výkaz zisků a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2007 

 



 

 

 

Příloha č. 10 

Výkaz zisků a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2008 



 

 

 

Příloha č. 11 

Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2008 - Aktiva 



 

 

 

Příloha č. 12 

Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2008 - Pasiva 



 

 

 

Příloha č. 13 

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2009 



 

 

 

Příloha č. 14 

Výkaz zisků a ztráty, druhové členění ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2009, str. 1 



 

 

 

Příloha č. 15 

Výkaz zisků a ztráty, druhové členění ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2009, str. 2 

 


