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1 Úvod

Malé podniky jsou hybnou silou mnoha světových ekonomik, růstu, inovací, ale také

vystupují jako tvůrci pracovních příležitostí a spolutvůrci všeobecné a ekonomické kultury.

Takzvané mikropodniky, které zaměstnávají méně než deset zaměstnanců, jsou velmi pružné,

protože dokážou lépe a rychleji reagovat na potřeby zákazníka. V současné době je jejich

hlavní zbraní silná orientace na zákazníka. Malé podniky jsou však nejvíce ohroženy

probíhající druhou vlnou ekonomické krize. Proto roste důležitost jejich pružnosti a orientace

na zákazníky. Tyto podniky se však musejí potýkat s rostoucí globalizací a konkurencí

na trhu. Oproti velkým nadnárodním společnostem malé podniky nedisponují takovým

kapitálem, a proto nemohou expandovat a efektivně využívat poznatků vědy a výzkumu.

Průvodním jevem globalizace je vysoká konkurence, a s tím související konkurenční tlaky,

kterým malé podniky odolávají hůře než podniky velké.

Konkurenceschopnost podniku lze jednoduše definovat jako schopnost úspěšně soutěžit

na trhu s konkurencí. Aby byl podnik schopný soutěže, musí se vyznačovat integritou, mocí,

mobilitou, suverenitou a identifikovatelností pro konkurenci. Na trzích, kde existuje

konkurence, existuje vždy i konkurenční výhoda. Konkurenční výhodu podnik vytváří, aby

byl o krok před konkurencí a o několik kroků blíže k zákazníkovi.

Předešlé pojmy a oblasti budou součástí této diplomové práce. Hlavním analyzovaným

subjektem bude podnik Ski Sport Kasárna, s. r. o., který se zabývá prodejem nového

lyžařského a snowboardového vybavení. Dále provozuje komisní a bazarový prodej, servis

a půjčovnu zimního vybavení. Tento podnik se musí potýkat jak s konkurencí globálních

podniků, tak i konkurentů z blízkého okolí.

Cílem diplomové práce je analýza současné úrovně konkurenceschopnosti podniku

Ski Sport Kasárna, s. r. o. a pokud budou nalezeny nedostatky, bude navržena strategie

a vypracována doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti daného podniku.

V teoretické části v rámci kapitoly „Malý podnik a jeho management“ budou objasněny

základní pojmy, jako je podnik, podnikání, podnikatel, podnikavost, obchodní činnost nebo

podnikatelské prostředí. Rovněž zde budou charakterizovány metody a postupy k analýze
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vnějšího a vnitřního prostředí. V druhé teoretické kapitole budou objasněny pojmy

konkurence, konkurenceschopnost nebo konkurenční výhoda. V této části budou rovněž

popsány strategie a metody k analýze stavu konkurenceschopnosti, počtu konkurenčních

výhod nebo k cílové pozici na trhu.

Schopnost podniku konkurence bude tedy v praktické části zjištěna za pomoci analýzy

externího i interního prostředí podniku. Rovněž bude zmapována jeho tržní pozice.

V poslední části bude vybrána generická strategie a rozepsány doporučení ke zvýšení

konkurenceschopnosti podniku.
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2 Malé podniky a jejich management

„Malé a střední podnikání tvoří významnou součást naší ekonomiky. Malé a střední firmy

představují 99,85% z celkového počtu firem. Na tvorbě hrubého domácího produktu se podílí

více než z 37%, na výkonech a přidané hodnotě více než z 50% a zabezpečují

z 60% zaměstnanost.“1

2.1 Podnikatel

Osoby podnikatelů mají obecně několik společných rysů, které je charakterizují:

- umění najít příležitosti, vytyčit nové cíle,

- obstarávání finančních prostředků nutných k podnikání,

- schopnost organizovat podnikatelské aktivity (rozumět předmětu podnikání),

- podstupování rizika,

- sebedůvěra, vytrvalost, dlouhodobé nasazení, učení se ze zkušeností atd. 2

Aby byl obraz podnikatele celistvý, je nutné si tento pojem vymezit. V literatuře se nachází

mnoho definic, které se postupem času stále vyvíjejí. Definice podnikatele zasahuje do mnoha

oborů. Takže na podnikatele nelze nahlížet pouze z pohledu práva, ekonomiky, ale také

z politického, sociologického či psychologického. Slovo podnikatel pochází z francouzského

slova enterpreneur, a kořeny tohoto slova sahají až do středověku, kdy mělo význam

zprostředkovatele. Z právnického hlediska je podnikatel definován v obchodním zákoníku3

jako osoba:

- zapsaná v obchodním rejstříku,

- která podniká na základě živnostenského oprávnění,

- která podniká na základě jiného než ŽO podle zvláštních předpisů,

1 VEBER, Jaromír; Jitka SRPOVÁ a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2., aktualizované a rozšířené vydání.
Praha: Grada, 2008. 320 s. ISBN 978-80-247-2409-6. s. 11
2 VEBER, Jaromír; Jitka SRPOVÁ a kol, ref. 1, s. 16
3 Česká republika. Zákon č. 513, Obchodní zákoník, v aktuálním znění. In: Sbírka zákonů České republiky, 1991,
§ 2, odst. 2. Dostupné také z WWW: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/
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- která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního

předpisu.

Další důležitou definici podnikatele uvádí Srpová a Řehoř4, kterou čerpají z nauky

o podnikání, kde se podnikatel dělí na primárního a sekundárního. Jako primárního

podnikatele nazýváme fyzickou osobu, která vlastní podnik. Podnik je pro něj nástrojem

podnikání. I zde se najdou výjimky, které podnik vlastní hlavně kvůli finanční rentě a z jiných

důvodů. Ti jsou nazýváni rentiéry. Na druhé straně je sekundární podnikatel, kterým jsou

delegovány podnikatelské role a funkce primárním podnikatelem. Sekundární podnikatelé

jsou doplňováni fyzickými osobami, které zasedají ve správních radách, v řídících orgánech,

v top managementu podniku atd.

Při parafrázi psychologické pojetí podnikání dle Vebera5, můžeme soudit, že

z psychologického hlediska je podnikatel osoba, jejíž činnost je motivovaná potřebou něco

získat, něčeho dosáhnout, něco si vyzkoušet, něco splnit. Podnikání je tedy pro podnikatele

prostředkem seberealizace, zvýšení sebevědomí, odstranění psychických bariér, odlišení se,

zbavení se závislosti aj.

Podle Vebera6 může být podnikatel vymezen jako:

- osoba realizující podnikatelské aktivity s rizikem rozšíření nebo ztráty vlastního

kapitálu,

- osoba schopná rozpoznat příležitosti, mobilizovat a využívat zdroje a prostředky

k dosažení stanovených cílů a ochotná podstoupit tomu odpovídající rizika,

- iniciátor a nositel podnikání – investuje své prostředky, čas, úsilí a jméno, přebírá

odpovědnost, nese riziko s cílem dosáhnout svého finančního a osobního uspokojení.

Další ukázkou rozličného pojetí definice podnikatelů je tentokrát definice zahraničního autora

D. Kuratko. Dle jeho názoru jsou podnikatelé jedinci, kteří rozpoznají příležitosti, tam kde

jiní vidí chaos a zmatek. Jsou agresivními katalyzátory změny v rámci trhu. Bývají

srovnáváni s olympijskými atlety překonávajícím samy sebe, aby překonali nové překážky,

4 SRPOVÁ, Jitka; Václav ŘEHOŘ; a kol. Zásady podnikání: Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých
podnikatelů. 1. vydání. Praha: Grada, 2010, 427 s. ISBN 978-80-247-3339-5. s. 30
5 VEBER, Jaromír; Jitka SRPOVÁ a kol, ref. 1, s. 15
6 VEBER, Jaromír; Jitka SRPOVÁ a kol, ref. 1, s. 16
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k dálkovým běžcům vypořádávajících se s mučivými mílemi, k symfonickému orchestru

vyvažujícímu různé dovednosti a zvuky do jednoho soudržného celku, a k stíhacím pilotům,

kteří neustále posunují hranice rychlosti a odvahy.7

Mikoláš představuje podnikatele jako: „člověka (fyzickou osobu), resp. vlastníka zdroje

(kladného potenciálu), aktivně uspokojujícího potřeby (záporný potenciál) za účelem

umocnění svého potenciálu (zdrojů, potřeb, zisku atd.).“ Tím tedy naznačuje, že důležitými

faktory, kterými musí podnikatel (resp. podnik) disponovat jsou:

- um, tzn. být schopen něco vytvořit, zformovat, inovovat aj.,

- aktivita, tzn. nebýt pouhým teoretikem, ale i praktikem. Tedy převést myšlenku

do reality.

- potřeba, tzn. poptávka po dané aktivitě.

Další důležitou vlastností každého podnikatele je podnikavost. Protože pokud podnikatel spojí

svůj um a aktivitu, vzniká tím již zmíněná podnikavost. A tou se podle Mikoláše rozumí

„tvůrčí aktivita (uplatnění umu) směřující k uspokojení reálných materiálních

a nemateriálních, ale i virtuálních (zdánlivých) potřeb. 8 Mikoláš zdůrazňuje, že podnikavost

je stěžejním konkurenčním potenciálem. Podnikavost je tedy elementárním a výchozím

konkurenčním potenciálem firem, protože její absence by razantně snížila samotnou

konkurenceschopnost podniku.9 Konkurenceschopnosti bude věnována náležitá pozornost

v dalších kapitolách. Podnikavost je tedy možné si představit podle Veberova10 výkladu jako

maximalizaci slastí s minimalizací strastí.

Aby mohl podnikatel uplatnit svou podnikavost a začít podnikat, musí překonat různé bariéry

a překážky. Těmi se rozumí faktory, které člověku brání v podnikání. Podnikatel se tedy musí

potýkat s překážkami z okolního prostředí, což mohou být legislativní (př. nutná certifikace),

ekonomické (př. nedostatečný kapitál), sociální (př. nedostatečná podpora rodiny) a jiné

překážky. Bariéry však mohou být i v samotném podnikateli, a to když se musí potýkat

7 KURATKO, Donald F. Entrepreneurship: Theory, Process, and Practice. 8 edition. Mason, USA: South-
Western College Pub, 2008. 544 s. ISBN 978-0-324-59091-3. s. 3
8 MIKOLÁŠ, Zdeněk. Podnik a Podnikání B. 1. vydání. Ostrava: Vysoká škola podnikání, a. s., 2006. 161 s.
ISBN 80-86764-54-0. s. 10-11
9 MIKOLÁŠ, Zdeněk. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál a dynamika podnikání.
1. vydání. Praha: Grada, 2005. 198 s. ISBN 80-247-1277-6. s. 27
10 VEBER, Jaromír; Jitka SRPOVÁ a kol, ref. 1, s. 16
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s osobními vlastnostmi, které jsou neslučitelné s podnikáním, se strachem z rizika nebo

například z nedostatku znalostí nebo i nedostatečné sebevědomí.

Pokud tyto překážky odstraní či překoná, může založit podnik a začít podnikat. Co je však

podnikání?

2.2 Podnikání

Při analýze Mikoláše a zmiňované podnikavosti lze zjistit, že podnikání je koncentrovaným

výrazem podnikavosti a také „soustavná činnost prováděná podnikatelem nebo podnikem

vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost (riziko, újmu) za účelem dosažení zisku, resp.

umocnění svého potenciálu (zdrojů, potřeb apod.).“11 Tato definice je rozšířenou verzí

definice z obchodního zákoníku.12

Veber13 ještě přidává dvě pojetí podnikání, a to:

- Ekonomické pojetí – podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných aktivit tak,

aby se zvýšila jejich původní hodnota. Je to dynamický proces vytváření přidané

hodnoty.

- Sociologické pojetí – podnikání je vytváření blahobytu pro všechny zainteresované,

hledáním správné cesty k dokonalejšímu využití zdrojů, vytvářením pracovních míst

a příležitostí.

Podnikání se vyznačuje charakteristickými znaky jako:

- cílevědomá činnost,

- invenční přístup,

- organizování, vedení a řízení,

- praktický přínos a přidaná hodnota,

- opakování, cyklický proces,

11 MIKOLÁŠ, Zdeněk, ref. 8, s. 10
12 Česká republika. Zákon č. 513, Obchodní zákoník, v aktuálním znění. In: Sbírka zákonů České republiky,
1991. Dostupné také z WWW: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/
13 VEBER, Jaromír; Jitka SRPOVÁ a kol, ref. 1, s. 15
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- časté podstupování rizika,

- neustálé změny,

- turbulentní prostředí,

- schopnost rozhodovat v podmínkách jistoty, rizika i nejistoty.

Podle Synka14 jde při podnikání o filozofii, kterou podnikatel zastává. Zisková orientace by

neměla zastínit společenské poslání podniku. Hlavním cílem by neměla být pouze orientace

na zisk, ale také zaměření na spokojenost zákazníka, tak aby podnik nebyl pouhým „strojem

na dělání peněz“. K této charakteristice se musí přidat tvořivost, invence, využívání

a vytváření příležitostí podnikatelem.

Drucker teorii maximalizace zisku, o které se zmiňuje i Synek, označuje přímo jako

nesmyslnou. Ziskovost označuje za limitující faktor podnikové organizace a podnikatelské

činnosti. Říká, že tato zisková teorie nic neříká o podniku samém a jak si tento podnik vede.

A proto by se podnik neměl zaměřovat na ziskovost, ale musí začít od účelu své existence.

Tento účel leží ve společnosti a je jím podle Druckera jediná přijatelná možnost: vytvořit

zákazníka. To vysvětluje tak, že podniky pomocí inovací, úvěry, reklamou nebo prodejním

uměním vytvářejí potřeby a poptávku: čili tvoří zákazníka. Pokud vytvoří potřebu

u zákazníka, v tu chvíli začíná o situaci podniku rozhodovat zákazník, a to ochotou si koupit

a zaplatit potřebné statky či služby. Tím se tedy determinuje hlavní účel existence podniku

a podnikání: marketing a inovace.15

2.3 Podnik

Při podnikání je tedy snaha, co nejlépe využít podnikavosti zainteresovaných osob, osobních

a výjimečných vlastností člověka ve prospěch podniku, a to vše by mělo být v kombinaci se

správnou filozofií podniku. Podnik je tedy posledním nevysvětleným pojmem a taky

posledním článkem v evolučním řetězci: podnikavost – podnikatel – podnikání - podnik.

14 SYNEK, Miroslav; a kol. Podniková ekonomika. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2002.
479 s. ISBN 80-7179-736-7. s. 4 - 5
15DRUCKER, Peter F. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Přel. Pavel Medek. 1. vydání. Praha:
Management Press, 2002. 300 s. ISBN 80-7261-066-X. s. 27 - 29
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Podnik je dle mínění Synka16 „instituce vzniklá k výkonu podnikatelské činnosti, tedy

institucionalizované podnikání“. Jeho další charakteristikou je teze, že „podnik je funkčně

a právně samostatný subjekt, který je zpravidla založen a provozován podnikatelem za účelem

dosahování podnikatelského zisku.“ Což je hlavní cíl a hybná síla podnikání. Úkolem podniku

má být uspokojování potřeb zákazníků.17

Riegel pohlíží na podnik trochu z jiného hlediska - psychologie. Podnik je podle něj tvořen

strukturou sociálních vztahů postupně rostoucí skupiny lidí, jejich komunikace a vztahů,

sympatií a antipatií, spolupráce a soupeření. S růstem firmy přibývají i další sociální skupiny

a v podniku se tvoří sociální systém. Osvědčené způsoby chování přerůstají do norem

a pravidel. Dalším vývojovým stupněm už je firemní kultura, kterou se firma prezentuje

na veřejnosti a definuje chování uvnitř podniku.18

Nebo znovu Synek, tentokrát v jiné publikaci, ukazuje podnik z jiného pohledu. A to jako

kombinaci výrobních činitelů (práce, investiční majetek a materiál, někdy také řízení

podniku), s jejichž pomocí vlastníci podniku chtějí dosáhnout konkrétních cílů.19

Základní definicí samozřejmě je vymezení podniku z hlediska práva. V České republice je

pojem podnik definován v obchodním zákoníku20, podle kterého se podnikem rozumí soubor

hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. Tuto definici rozšiřuje Ludvík,

podle kterého je podnik účelově organizovaný a relativně uzavřený soubor, sloužící

k podnikání. Je tvořen věcmi, osobami, právy a jinými majetkovými hodnotami, a může

existovat jako fyzická nebo právnická osoba. 21

Rovněž můžeme podnik posuzovat z kybernetického hlediska jako otevřený systém se zpětnou

vazbou, což znamená, že můžeme pozorovat vzájemné reakce s okolním prostředím.

Ze sociologického hlediska je podnik sociálním jevem, jehož existence je zdůvodněna

16 SYNEK, Miroslav; a kol, ref. 14, s. 5
17 SYNEK, Miroslav; a kol, ref. 14, s. 449
18 RIEGEL, Karel. Ekonomická psychologie. 1. vydání. Praha: Grada, 2007, 248 s. ISBN 978-80-247-1185-0.
str. 187
19 SYNEK, Miroslav; a kol. Manažerská ekonomika. 4., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2007.
464 s. ISBN 978-80-247-1992-4. s. 20
20 Česká republika. Zákon č. 513, Obchodní zákoník, v aktuálním znění. In: Sbírka zákonů České republiky,
1991, § 5. Dostupné také z WWW: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/
21 LUDVÍK, Ladislav. Regionální aspekty podnikání. 1. vydání. Ostrava: Vysoká škola podnikání, 2005. 80 s.
ISBN 80-86764-36-2. s. 7
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uspokojováním specifických lidských potřeb, což je primárním cílem a finální funkcí

podniku.22

Humlová23 popisuje podnik jako podnikatelský subjekt, který si hledá a vytváří ekonomické

příležitosti na trhu, a rovněž spotřebovává a vytváří statky.

Samotná osoba podnikatele má na výběr, zda ustrne jako drobný ekonomický objekt a v tu

chvíli fyzická osoba vystupuje jako podnikatel i podnik. Nebo své podnikání rozšíří

a vybuduje si nástroj podnikání, tzn. podnik, který je v jeho vlastnictví.24

2.4 Třídění a typologie podniků

Pod pojmem podnik si však můžeme představit velké množství typů podniků (organizací).

Podnikat může jednotlivec, který podniká na živnostenský list podle živnostenského zákona,

až po nadnárodní akciovou společnost. Každý také může podnikat v úplně odlišných oborech.

Také se například liší svým posláním, filozofií aj. Proto klíčový význam má třídění podniků,

tedy rozčlenění do skupin podle společných znaků, charakteristik. Jelikož je tato práce

zaměřena na malé podniky, bude specifikován hlavně tento typ podnikání.

Pro třídění podniků se používají například tyto vlastnosti:

- právní forma,

- sektor národního hospodářství,

- hospodářské odvětví CZ-NACE (dříve OKEČ),

- velikost,

- typ výroby,

- ziskovost,

- rozsah působnosti,

- druh výkonů,

22 GRUBLOVÁ, Eva; a kol. Podniková ekonomika. 1. vydání. Ostrava: Repronis, 2004. 438 s.
ISBN 80-86122-75-1. s. 19
23 HUMLOVÁ, V.; B. POCZATKOVÁ a V. FIALOVÁ. Podnikání a podnik II. 1. vydání. Ostrava: Vysoká
škola podnikání, 2005. 101 s. ISBN 80-86764-19-2. s. 18
24 MIKOLÁŠ, Zdeněk, ref. 9, s. 26
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- vlastnictví,

- hledisko zisku,

- hledisko převládajícího výrobního faktoru.

Rovněž se používá typologie podniků, a to deskriptivní a podle prvotního uživatele. Méně

často se používá analytická typologie a typologie podvolení. Deskriptivní typologie člení

organizace podle účelu či funkce vůči společnosti a zahrnuje:

- výrobně-obchodní organizace,

- politické organizace,

- integrační organizace,

- organizace se zachovávací funkcí.

Typologie podle prvotního uživatele je rozdělena podle užitku, který přináší pro uživatele, na:

- vzájemně prospěšné organizace,

- výrobní podniky,

- služby,

- obecně prospěšné organizace.25

K definici malých podniků je nutno použít jak kvantitativní, tak i kvalitativní znaky.

Nejčastěji používanými kvantitativními třídícími prvky jsou:

- počet zaměstnanců,

- velikost obratu,

- zisk,

- objem výroby aj.

Na malé a střední podnikání však můžeme pohlédnout rovněž z kvalitativního hlediska, které

dává přednost kvalitě před kvantitou. Grublová26 uvádí tři základní kritéria, a těmi jsou:

- role vlastníka ve firmě,

25 GRUBLOVÁ, Eva; a kol, ref. 22, s. 27 - 38
26 GRUBLOVÁ, Eva; a kol, ref. 22, s. 58
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- substituce produktivních faktorů ve firmě,

- finanční optimalizace.

U malých podniků to v praxi znamená, že v případě prvního kritéria vykonává vlastník

tzv. podnikatelskou trojroli. Zvládnutí těchto rolí v malém podniku leckdy rozhoduje

o úspěchu, resp. neúspěchu podniku. V malém podniku tedy musí podnikatel umět vlastnit,

umět řídit a v neposlední řadě být profesionálem v daném oboru. Tento podnikatel má velkou

zodpovědnost, jakýkoliv omyl, chyba či špatné rozhodnutí znamená pro podnikatele vlastní

ztrátu. Aby podnikatel mohl mít v podnikání úspěch, musí mít motiv a osobní předpoklady

k podnikání. Ale pouze s těmito vlastnostmi by určitě neuspěl. Nutností jsou znalosti z dané

oblasti podnikání.

U druhého kritéria v malých podnicích dochází k optimalizaci počtu pracovníků až podle

situace. Finanční optimalizace znamená, že pro drobného podnikatele (podnik) není až tak

důležitá optimalizace celkového kapitálu, ale životně důležité je pro něho sledování

podnikového cash-flow, splácení závazků a pohledávek.

V kvantitativním rozdělení, je patrné, že i když si je vybrán konkrétní znak, podle kterého se

budou dělit podniky, v literatuře a obecně v praxi se používá několik typů podle různých

zákonů, pojetí či organizací. Příkladem kvantitativního rozdělení může být:

Doporučení Evropské komise27 - Eurostat:

- mikrofirma – do 10 zaměstnanců, roční obrat do 2 mil. EUR, aktiva do 2 mil. EUR,

- malá firma – do 50 zaměstnanců, roční obrat do 10 mil. EUR, aktiva do 10 mil. EUR,

- střední firma – do 250 zaměstnanců, roční obrat do 50 mil. EUR, aktiva do 43 mil.

EUR.

Dříve se podniky rovněž členily dle klasifikace ČSSZ. Ta už se však v současnosti nepoužívá:

- malé organizace – do 25 zaměstnanců,

27 Doporučení Evropské komise 2003/361/EC. 2003-05-06 [cit. 2012-03-11]. Dostupné z WWW:
http://www.euresearch.ch/fileadmin/documents/PdfDocuments/sme_definition_leaflet_en.pdf
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- organizace – s 25 a více zaměstnanci.

Český statistický úřad:

- drobné podniky – do 9 zaměstnanců,

- malé podniky – od 10 do 49 zaměstnanců,

- střední podniky – od 50 do 249 zaměstnanců.

V neposlední řadě také je možno použít vymezení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR28,

které je využíváno hlavně za účelem podpory malého a středního podnikání.

Drobný, malý a střední podnikatel (MSP):

- zaměstnává méně než 250 zaměstnanců,

- jeho majetek/aktiva nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má

obrat/příjmy nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR.

Malý podnikatel:

- zaměstnává méně než 50 zaměstnanců,

- jeho aktiva/majetek nebo obrat/příjmy nepřesahují ekvivalent 10 mil. EUR

Drobný podnikatel:

- zaměstnává méně než 10 zaměstnanců,

- jeho aktiva/majetek nebo obrat/příjmy nepřesahují ekvivalent 2 mil. EUR.

28 SOKOLT, Ladislav. Vymezení MSP a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií [online].
Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2006. [cit. 2012-01-09]. Dostupné také z www:
http://www.mpo.cz/dokument25616.html.



18

2.5 Vývoj podnikání v ČR

Sektor malého a středního podnikání je hnacím motorem podnikatelské oblasti, růstu, inovací

a konkurenceschopnosti. Ale jedna z hlavních rolí tohoto druhu podniků je vytváření

pracovních příležitostí. Podle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k 31. 12. 2009

provozovalo podnikatelskou činnosti 989 568 MSP, které se v tom roce podílely 62,33%

na celkové zaměstnanosti a 36,22% na tvorbě HDP. MSP má také zásadní podíl na vývozu

a dovozu. V roce 2009 byl podíl na vývozu 50,7% a dovozu 57,4%.29

V ČR bylo k 31. 12. 2009 evidováno celkem 2 898 826 živnostenských oprávnění, což oproti

roku 2008 představuje nárůst o 83 426 živnostenských oprávnění, tj. o 2,96 %. Podle údajů

ČSÚ vykazovalo podnikatelskou činnost k 31. 12. 2009 v ČR celkem 991 206 právnických

a fyzických osob, z toho bylo 989 568 MSP. Oproti roku 2008 je to pokles o 53 952 MSP

subjektů, tj. 5,2 %. To vše je zaznamenáno v grafu č. 19 v příloze č. 4. Podíl MSP

na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů v roce 2009 byl 99,83 %.

Všechny další informace a statistiky o vývoji podnikání v ČR a v Evropské unii jsou

uvedeny v příloze č. 3 a v příloze č. 4.

2.6 Malé podniky

Dle rozdělení podniků lze obecně malý podnik (mezi malé podniky jsou brány

i mikropodniky bez zaměstnanců) charakterizovat tím, že má méně než 50 zaměstnanců a jeho

roční příjem nepřesahuje 10 milionů EUR.

2.6.1 Funkce malých podniků

Malé podnikání plní celou řadu funkcí. Avšak mezi hlavní funkce patří ekonomická funkce,

do které patří hospodaření dané firmy, příspěvek k tvorbě domácího produktu, odvody daní aj.

Neméně důležitou roli však plní i sociální funkce. Do sociální funkce patří hlavně vytváření

29 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho
podpoře v roce 2009. 2009-07-12. [cit. 2012-01-14]. Dostupné z: www.mpo.cz/dokument76524.html.
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pracovních míst v obcích či regionu nebo samozaměstnávání drobných podnikatelů. Obslužná

funkce zase zahrnuje přivedení příslušných výrobků a služeb do blízkosti komerčního využití.

Podniky rovněž plní funkci uspokojování potřeb, kdy přeměňují produkci podle

individuálních potřeb pro zákazníka. A v neposlední řadě můžeme zmínit kulturně-

a regionálnětvornou funkci, která šíří a vytváří všeobecnou a ekonomickou kulturu v okolí. 30

2.6.2 Problémy a omezení malých podniků

Malé podniky vždy měly a vždy budou mít mnohem více problémů a překážek než podniky

velké. Velké podniky jsou vlastněny hlavně akcionáři, kteří podnik svěřují do rukou

manažerů, a jejich hlavním cílem je především dlouhodobá ziskovost. Naproti tomu malé

podniky se potýkají s problémy všedního dne, které velké podniky vůbec neznají. Většinou

jsou vlastněny pouze jedním podnikatelem a často provozovány bez zaměstnanců. Takový

podnikatel do podnikání nevkládá pouze určitou sumu peněz jako akcionář, ale mnohdy

riskuje i všechen svůj majetek. Potýká se s nedostatkem kapitálu, neochotou bank

k poskytnutí úvěru (zvlášť v době ekonomické - dluhové krize) nebo i s nedostatečným

portfoliem znalostí. V následující části jsou znázorněny problémy, kterým malé podniky musí

v dnešní době čelit.

Podle Vebera hlavní omezení malých podniků spočívá například v:

- mnohem menší ekonomické síle, omezující možnosti rozvojových kapacit,

- slabší pozici ve veřejných soutěžích o státní zakázky,

- vyloučení z podnikání, kde je třeba velkých investic,

- nemožnost zaměstnávat špičkové vědce, manažery, obchodníky,

- ohrožení chováním velkých, často nadnárodních podniků a obchodních řetězců

prosazujících dumpingové ceny,

- rostoucím počtu a změnám právních předpisů.31

30 GRUBLOVÁ, Eva; a kol, ref. 22, s. 60 - 62
31 VEBER, Jaromír; Jitka SRPOVÁ a kol, ref. 1, s. 22
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V následujícím grafu č. 2.1 jsou znázorněny největší problémy malých a středních firem

napříč Evropskou unií, které zmapovala v dotazníku Evropská komise. Nejčastějšími

překážkami podniky uváděly administrativní a regulační zátěž a přístup k financím.

Graf č. 2.1 – Největší problémy evropských malých a středních podniků

Zdroj: EUROPEAN COMMISSION. Small Business Act for Europe Report on the results of

the open consultation [online]. 2008-04-22. [cit. 2012-01-14]. Dostupné z:

ec.europa.eu/enterprise/policies/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=4073

Synek32 uvádí, že k slabým stránkám malých podniků patří:

- „nízký tržní podíl, který znamená nižší docilovanou rentabilitu,

- banky považují malé podniky za rizikové – horší přístup ke kapitálu,

- ztížené možnosti pro samostatné pronikání na zahraniční trhy,

- nižší produktivita než u velkých podniků,

- respektování technických nákladů je u nich spojeno s vyššími náklady.“

32 SYNEK, Miroslav; a kol, ref. 14, s. 366
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Mezi další nevýhody se rovněž uvádí menší schopnost eliminovat důsledky výkyvů vnějších

vlivů v počátečním stadiu svého vývoje (startu) nebo menší zábrany při propouštění

nadbytečné pracovní síly.

2.6.3 Výhody malých podniků

Jestliže nevýhodami malých podniků jsou často problémy právě s velkými podniky, jejich

výhodami jsou právě nevýhody velkých firem. Mezi výhody tedy patří:

- schopnost pružně reagovat na změnu poptávky,

- jednodušší řídící struktura,

- větší citlivost na požadavky trhu,

- schopnost rychlé realizace inovací,

- malé nároky na vybavení základním kapitálem,

- zmírňování negativních důsledků strukturálních změn,

- schopnost působit jako dodavatelé velkých podniků,

- schopnost rychlé adaptability ve vertikální a horizontální kooperaci,

- sociálnější vztahy mezi lidmi,

- napomáhají rychlejšímu rozvoji menších měst a obcí,

- snadné a levné využívání místních zdrojů surovin a pracovních sil,

- podpora rozvoje strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionů,

- podněcování podnikatelského ducha členů společnosti k podstoupení rizika

podnikání.33

33 SYNEK, Miroslav; a kol, ref. 14, s. 365
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2.6.4 Management malého podniku

Jak už bylo výše zmíněno, v malém podniku na bedrech podnikatele leží mnohem větší škála

činností. Managementy malých podniků nikdy nebudou dosahovat velikosti managementu

velkých podniků. V krajním případě je v managementu firmy pouze jediná osoba, a to

vlastník podniku – podnikatel – top manažer. Musí zvládat tzv. podnikatelskou trojroli. Jeho

každodenní náplní je zvládání manažerských funkcí (plánování, organizování, personalistika,

komunikování, vedení a kontrola). Běžné dělení managementu (liniový management, middle

management a top management) u malých podniků vůbec nemusí platit, ať už z důvodu

malého počtu zaměstnanců, tedy vypuštění některého stupně, nebo z důvodu neexistence

jasné organizační struktury.

Grublová uvádí34, že malé firmy mají mlhavou organizační strukturu, která se odvozuje

hlavně z technologických souvislostí. Jako znak malého podnikání uvádí plochost, difuzní

a nestabilní charakter. Malé podniky tedy trpí vysokou mírou neuspořádanosti, tvz. entropií.

Manažer je osoba zodpovědná za vytyčení cílů a jejich realizaci v oblasti svého působení.

Manažer musí iniciovat svůj tvůrčí potenciál a potenciál svých podřízených. Management

malého podniku musí být schopen rychle reagovat na změny a dosahovat stále lepších

výsledků než v minulosti. Podniky, které toto nejsou ochotné nebo schopné akceptovat, se

budou zvláště v této době potýkat s existenčními problémy.

V příloze č. 1 jsou znázorněny výhody a nevýhody malých a středních společností ve vztahu

k managementu.

2.6.5 Vývoj malé firmy

Každé podnikání prochází určitým vývojem. Růst firmy může být posuzován podle různých

faktorů, například počet zaměstnanců, objem tržeb aj. Jelikož je prostředí silně nestabilní,

dochází k mnoha změnám. Podle různých průzkumů údajně až 70% podnikatelských projektů

do tří let ukončuje svou existenci. Kritických bývá 5 let, protože v této době končí až 95%

34 GRUBLOVÁ, Eva; a kol, ref. 22, s. 62



23

projektů. Takže maximálně u 5% projektů můžeme mluvit o všech vývojových fázích

podniku. Grublová35 jde ještě dál a počet podniků je na pouhých dvou procentech z celkové,

počáteční hodnoty. Podle ní můžeme vývojový proces rozložit do tří fází:

1. Fáze zrodu a stabilizace firmy.

2. Fáze organizační strukturalizace firmy.

3. Fáze rozvoje velkého a zdravého podniku.

Mezi hlavní stádia vývoje podnikání podle Jüngera se dají také zařadit:

0. „Prolog – zájem o podnikání (formulace vize, hodnocení výhod a nevýhod podnikání),

1. Start (rozhodnutí o formě podnikání, založení podniku, umístění podniku na trh),

2. Přežití (tvorba zisku, realizace pozitivního cash-flow),

3. Růst (úvaha o změně právní formy podniku, oceňování podniku, variantní zpracování

strategie růstu),

4. Expanze – internacionalizace (zahájení a udržení exportu, podnikání na mezinárodních

trzích, koncentrace),

00. Epilog – ukončení podnikání (dobrovolné X nedobrovolné).“36

Synek rozděluje život podniku do pěti fází, a těmi jsou:

- založení,

- růst,

- stabilizace,

- krize,

- zánik.

Podle něj krize a zánik potká podniky, které nedokážou včas reagovat na změny, které se dějí

permanentně.

35 GRUBLOVÁ, Eva; a kol, ref. 22, s. 62
36 JÜNGER, J.; KLUMPAROVÁ, P. a T. TYKVA. Podnikání a podnik III. 1. vydání. Ostrava: Vysoká škola
podnikání, 2007. 91 s. ISBN 80-86764-55-9. s. 7
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Obr. č. 2.1 – Vývojové fáze podniku

Zdroj: SYNEK, Miroslav; a kol. Manažerská ekonomika. 4., aktualizované a rozšířené

vydání. Praha: Grada, 2007. 464 s. ISBN 978-80-247-1992-4. s. 91

Na obrázku č. 2.1 je vidět celý proces vývoje podniku. Ten vzniká založením podniku a končí

jeho zánikem. Do té doby než se příjmy dostanou nad pomyslnou čáru výdajů, se funkce

nazývá tzv. hladovou trasou. Bod, kdy se příjmy rovnají výdajům, je označován jako

tzv. práh zisku anebo také bod zvratu. Růst podniku může být financován z interních

i externích zdrojů.

Podnik začíná tvořit zisk a v období stabilizace tento přebytek nad výdaji kulminuje. Od

kulminačního bodu zisk pouze klesá, až se znovu dostane pod práh zisku

a dostává se do fáze zániku. Jako krizí podniku se dá označit takové stádium života podniku,

„kdy po delší časové období dochází k nepříznivému vývoji jeho výkonnostního potenciálu,

radikálnímu snížení objemu tržeb, poklesu čistého obchodního jmění, snížení likvidity, čímž

je bezprostředně ohrožena jeho další existence v případě, že tento vývoj bude pokračovat.“37

Důvody krize však mohou být rozličné, a mohou záležet na mnoha faktorech. Příčiny krizí

mohou pocházet z interního nebo externího prostředí. Interní faktory může podnik ovlivnit

např. prevencí. Mezi takové příčiny řadíme nezvládnutí řízení, problémy s likviditou podniku,

37 SYNEK, Miroslav; a kol, ref. 14, s. 101
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problémy z nedostatečné tržní pozice, z vyšší nákladovosti oproti konkurenci, pokles objemu

prodeje, nízká inovační aktivita oproti konkurenci, chybná cenová politika atd. Externí

faktory naopak podnik může jen těžko ovlivnit, protože přicházejí z vnějšího okolí podniku.

Těmito faktory jsou třeba vývoj měnových kurzů, změny úrokových sazeb, ekonomické krize,

vývoj legislativy, nedostatek kvalitních zaměstnanců na trhu práce aj.

Podnik může podstoupit několik druhů „léčení“ z takovýchto krizí. Od těch nejmírnější až po

ty nejbolestivější. Výběr způsobu řešení krize závisí na hloubce a charakteru krize, ale také na

záměrech vlastníků a manažerů a věřitelů a jiných zainteresovaných stran na straně druhé. Je

možné tedy použít tyto způsoby38:

- Konsolidace se používá, pokud krize ještě neohrozila stabilitu podniku a zdroj její

nerovnováhy je jasně zřetelný. Jejím cílem je nalezení a odstranění zdroje potíží. Není

nutné používat drastická opatření, ale spíše běžnější nebo originálnější postupy.

- Sanace je soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž účelem je

zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy.39

- Transformace je forma právního a formálního zániku podniku.

- Fůze je využívána pokud je jeden podnik v krizi (nejčastěji finanční), ale stále má

některá hodnotná aktiva, která zajímají jiné podniky. Může to být zavedená značka,

vlastnictví patentu nebo know-how či zajímavý výrobek.40

- Dobrovolné ukončení činnosti.

- Prodej podniku rozhodnutím managementu nebo orgánu společnosti.

Zánik podniku už je nezvratný fakt, kdy úplně končí jeho podnikatelská aktivita ať už

z hlediska formální, ale i materiálního. Zánik podniku může nastat dobrovolným rozhodnutím

38 HUMLOVÁ, V.; B. POCZATKOVÁ; V. FIALOVÁ, ref. 23, s. 49
39 SYNEK, Miroslav; a kol, ref. 14, s. 103
40 ZUZÁK, Roman a Martina KÖNIGOVÁ. Krizové řízení podniku. 2.; aktualizované vydání. Praha: Grada,
2009. 256 s. ISBN 978-80-247-3156-8. s. 119



26

nebo naopak donucením. Obecně se uvádí tyto důvody ukončení činnosti z dobrovolného

rozhodnutí:

- uplynutím doby, na kterou byl podnik založen,

- rozhodnutím společníků,

- přeměnou právní formy,

- prohlášením konkurzu,

- vyrovnáním,

- sloučením, splynutím,

- úmrtím vlastníka.

Obr. č. 2.2 – Průběh insolvenčního řízení

Zdroj: BUSINESSINFO.CZ. Insolvence – Úpadek a způsoby jeho řešení [online]. 2009-07-07

[2012-03-11]. Dostupné z: www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-

ukonech/insolvence-upadek-opu/1000818/47945/#b0

Nedobrovolné ukončení je obvykle započato prohlášením insolvence nebo rozhodnutím

soudu. Na obrázku č. 2.2 je znázorněn průběh insolvenčního řízení. Tedy proces od vyhlášení

insolvence až způsoby řešení úpadku fyzické nebo právnické osoby.
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2.7 Obchod a obchodní činnost

Tato diplomová práce pojednává o konkurenceschopnosti firmy Ski Sport Kasárna, s. r. o.,

která se zabývá hlavně obchodem a službami, konkrétně tedy prodejem, servisem

a půjčováním lyžařského a snowboardového vybavení. Proto je na místě se seznámit

s funkcemi obchodu a pojmem maloobchod.

2.7.1 Definice obchodu

Obchod je specifická ekonomická činnost, jejímž prostřednictvím se uskutečňuje prodej

a koupě zboží a poskytnutých služeb za určitou protihodnotu. Do obchodu jsou zařazeny

všechny činnosti spojené s nabídkou a poptávkou uskutečňované mezi prodávajícím

a kupujícím, které vedou k realizaci sjednané transakce za předem dohodnutých podmínek.

Obchod je zařazen v terciární sféře národního hospodářství.

2.7.2 Funkce obchodu

- Transformační – Přeměna výrobního (dodavatelského) sortimentu na sortiment

obchodní (odběratelský) odpovídající potřebám a nákupním zvyklostem zákazníků.

- Zprostředkovací – Překonání rozdílů mezi místem výroby (dodavatelem) a místem

prodeje (odběratelem).

- Časová – Překonání rozdílů mezi časem výroby a časem nákupu zboží.

- Zásobovací – Zajišťování množství a kvality prodávaného zboží.

- Iniciativní – Iniciativní ovlivňování výroby co do sortimentu, času, místa a množství

a ovlivňování poptávky (marketing).
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- Zajišťovací – Zajišťování racionálních zásobovacích cest s cílem snížení prodejní

ceny ve vztahu k úrovni zásobování (logistika).

- Platební – Zajišťování včasné úhrady dodavatelům.

2.7.3 Definice maloobchodu

Maloobchod je způsob prodeje, který zahrnuje nákup zboží od výrobce, prostředníka či

velkoobchodu a jeho následný prodej bez dalšího opracování ke konečnému spotřebiteli. Tedy

obchod v malém měřítku. Opakem maloobchodu je velkoobchod, který představuje prodej

a distribuci zboží ve velkém měřítku. Nejčastějšími zákazníky velkoobchodů bývají právě

maloobchody.

2.7.4 Provozní typy maloobchodních jednotek

Za hlavní typy (druhy) jednotek stálé stacionární maloobchodní sítě se v evropských

poměrech všeobecně považují:

- specializované prodejny,

- úzce specializované prodejny,

- smíšené prodejny,

- samoobslužné prodejny potravin (supermarkety),

- supermarkety,

- hypermarkety,

- obchodní domy (plnosortimentní),

- specializované obchodní domy,

- specializované (odborné) velkoprodejny.41

41 ZÁBOJ, Marek. Obchodní operace [online]. 2007 [cit. 2012-01-30]. Dostupné z WWW:
<http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/ps09/obchod/web/index.html
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2.8 Podnikatelské prostředí a okolí podniku

Podnikatelské prostředí a také okolí podniku tvoří podsložky vědního systému

„podnikatelství“. Mezi další prvky tohoto systému jsou řazeny podnik, podnikatele a jejich

vzájemné vazby, které jsou označovány jako podnikatelské vztahy, které se uskutečňují

prostřednictvím podnikání. To vše vychází z pojetí systémového pojetí světa, případně

podniku. Systém je definován jako „komplex prvků, které jsou ve vzájemné interakci nebo

závislosti a které jsou z určitého hlediska uspořádány. Tyto prvky jsou organizovány

způsobem, při němž změny některých prvků, případně výskyt prvku nového, se projeví

i na ostatních prvcích při zachování celku.“42

Obr. č. 2.3 – Podnikatelské prostředí a podnikatelství

Zdroj: MIKOLÁŠ, Zdeněk. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál

a dynamika podnikání. 1. vydání. Praha: Grada, 2005. 198 s. ISBN 80-247-1277-6. s. 22

Na obrázku č. 2.3 je vidět výše popsané podsložky, jak spolu navzájem reagují a kooperují,

a vytvářejí relativně uzavřený systém, který je ovlivňován jeho okolím. Podnikatelské

prostředí je tedy možnost popsat jako souhrn podstatných vlivů, které působí na podnikatele,

podnik a podnikání. Okolí podniku má na podnik zpravidla velmi silný vliv, avšak podnik

42 NOVÝ, Ivan; Alois SURYNEK a kol. Sociologie pro ekonomy a manažery. 2.; přepracované a rozšířené
vydání. Praha: Grada, 2006. 288 s. ISBN 80-247-1705-0. s. 104
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sám o sobě okolí může ovlivnit pouze velmi omezeně. Okolí podniku podle Synka43 zahrnuje

tyto prvky:

- geografické,

- sociální,

- politické a právní,

- ekonomické,

- ekologické,

- technologické,

- etické,

- kulturně historické.

V poslední době je pro podnikatele, podniky velmi důležité a také velmi obtížné

podnikatelské prostředí bedlivě sledovat. Podnikatelské prostředí je vyznačováno nestálostí,

neustálou proměnlivostí, zesilující konkurencí a také neustále postupující globalizací. To

znamená, že prostředí okolo podniku už dávno nezahrnuje pouze obyvatele obce sídla daného

podniku, finanční úřad v obci nebo nanejvýš vládu dané země. V této době se okolím podniku

rozumí i různé orgány Evropské unie, konkurence pocházející z USA či Číny nebo zákazníci

z Peru. Proto sledování a reakce na změny podnikatelského prostředí v dnešní době hrají

z hlediska podnikatele klíčovou roli. To znamená, že podnikatel musí být neustále připraven

na výskyt změn a na reakci na ně. Zanedbání této, dá se říci, povinnosti může pro podnikatele

znamenat fatální pochybení a začátek konce.

Podnikatelské prostředí je popisováno pomocí různých faktorů, a podle toho, kde se dané

faktory nacházejí (uvnitř nebo vně podnikatelského subjektu), je rozděleno na vnitřní a vnější.

Vnější podnikatelské prostředí je členěno na makro a mezzopodnikatelské prostředí. Vnitřní

prostředí se označuje jako mikropodnikatelské prostředí. Mezzoprostředí je úzce spojeno

s malými podniky. U makroprostředí se malý podnik zajímá pouze u určité aspekty dané

země. Nejzajímavější pro tyto subjekty je inflace, nezaměstnanost nebo daňová zátěž.

Ovlivnit ho ale nemohou. Mikroprostředí ukazuje identitu a integritu firmy. Jak už bylo výše

řečeno, všechny umění, které do mikroprostředí patří (vlastnit, vést lidi aj.), často musí

ovládat a rozvíjet pouze jediná osoba. To však neznamená, že by toto okolí mohlo být

43 SYNEK, Miroslav; a kol, ref. 14, s. 13
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zanedbáváno, u malých podniků spíše naopak. Zvládnutí těchto vlastností lépe než

konkurence, může pro podnik znamenat značnou konkurenční výhodu. Na obrázku č. 2.4 jsou

znázorněny faktory, které působí na podnik, rozdělené do tří již zmíněných kategorií.

Obr. č. 2.4 – Části podnikatelského prostředí a ovlivňující faktory

Zdroj: GRUBLOVÁ, Eva; a kol. Podniková ekonomika. 1. vydání. Ostrava: Repronis, 2004.

438 s. ISBN 80-86122-75-1. s. 45

2.8.1 Hlavní rysy podnikatelského prostředí v ČR

Malí a střední podnikatelé jsou velice citliví na kvalitu podnikatelského prostředí.

Podnikatelské prostředí ČR je charakterizováno hlavně:

- nedostatečnou pružností trhu práce, avšak situace se postupně zlepšuje,

- konkurenčním bojem firem,
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- nedostatečnou pružností trhu práce, avšak situace se postupně zlepšuje,

- konkurenčním bojem firem,

Mikropodnikatelské
prostředí

• umění vlastnit

• umění uspokojovat

potřeby

• umění komunikovat

• umění vést lidi

• umění formulovat

podnikatelskou filozofii
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- omezeným přístupem k penězům na zahájení či rozvoj podnikání,

- ztíženou dostupností bankovních zdrojů financování,

- neustálé zvyšování nákladů (energie, pohonné hmoty aj.),

- zlepšující se platební morálkou či usnadněním k získávání informací o úvěrové historii

dlužníků,

- dlouhou dobou potřebnou k vymáhání pohledávek,

- poměrně vysokým daňovým zatížením podnikatelů (zejména vysoké odvody ZP a SP)

- častými, náhlými a nekoncepčními změnami právního prostředí,

- nesrozumitelností a nepřehledností zákonů,

- vysokým korupčním chováním,

- nízkou efektivností vymáhání práva a vysokou byrokracií,

- vysokou administrativou při zaměstnávání,

- vysokou mírou ochrany zaměstnanců při ukončování pracovního poměru.44

2.9 Analýza podnikatelského prostředí

Pokud chce podnik sledovat podnikatelské prostředí a následně ho diagnostikovat, má

možnost použít několik k tomu určených metod. Grublová45 uvádí např.:

- pasportizace,

- diagnostická mise,

- monitoring,

- studie podnikatelského prostředí.

Dále se v literatuře uvádí tyto metody a analýzy:

- srovnávání podnikatelského prostředí,

- benchmarking podnikatelského prostředí,

- analýza budoucích trendů a možností,

- brainstorming,

44 IPODNIKATEL. Podnikatelské minimum: Je Česká republika rájem pro podnikání nebo podnikatelům
nepřeje? [online]. 2011-08-10 [cit. 2012-01-26]. Dostupné z WWW: <http://www.ipodnikatel.cz/O-podnikani-
obecne/je-ceska-republika-rajem-pro-podnikani-nebo-podnikatelum-nepreje.html>.
45 GRUBLOVÁ, Eva; a kol, ref. 22, s. 45
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- PEST analýza,

- PESTLE analýza,

- STEEPLED analýza.

2.9.1 PEST analýza a její různé modifikace

Analýza PEST není přímo metodou, která by diagnostikovala podnikatelské prostředí. Ale je

to metoda, která ukazuje vývoj vnějšího prostředí organizace. Po analýze vývoje se odhaduje,

do jaké míry se v důsledku změn daných faktorů zvyšuje či snižuje jejich důležitost. Slovo

PEST se skládá ze čtyř anglických slov, které v překladu znamenají faktory politické,

ekonomické, sociální a technické. Analýza PESTLE přidává faktory environmentální

a legislativní. STEEPLED analýza zahrnuje navíc vzdělání a demografické faktory.46

2.9.2 STEEPLED analýza

Metodu STEEPLED bude dále použita v praktické části při analýze makrookolí podniku.

Analýza se tedy skládá z těchto prvků:

Politické prostředí - Analýza politických faktorů se zabývá hlavně stabilitou politické scény

(tj. četnost změn vlád). Také analyzuje postavení země v EU a jiných mezinárodních

organizacích. Rovněž v analýze může být rozveden vliv politické situace na ekonomiku.

Ekonomické prostředí – Ekonomické prostředí je důležité zejména pro odhad ceny pracovní

síly i pro odhad cen produktů a služeb. Zde je sledována otázka daní a cel, stabilita měny,

výše úrokových sazeb, hospodářský cyklus, makroekonomické ukazatele, specifické zaměření

trhu (př. na automobilový průmysl, zemědělství aj.), atd. Pro tuto analýzu je důležitý jak

současný, tak i budoucí stav ekonomiky. Mezi makroekonomické ukazatele řadíme míru

ekonomického růstu, míru inflace, míru nezaměstnanosti aj. Důležitým ukazatelem je i trend

HDP, výše investic v ekonomice či množství peněz v oběhu. Neméně důležitým faktorem je

monetární politika, fiskální politika státu a stav platební bilance.

46 BUSINESSBALLS. PEST analysis method and examples, with free PEST template [online]. 2010
[cit. 2012-01-25]. Dostupné z WWW: <http://www.businessballs.com/pestanalysisfreetemplate.htm>.
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Legislativní prostředí – Každý podnik je ovlivňován zákony, normami a vyhláškami, které je

zároveň povinen dodržovat. Legislativní prostředí je determinováno např. daňovými zákony,

cenovou politikou, ochranou spotřebitelů, regulací importu a exportu, ochranou životního

prostředí atd.

Sociální prostředí – V tomto prostředí se posuzuje životní úroveň a styl obyvatel, klima

ve společnosti, postoje a hodnotové žebříčky, kvalifikační struktura, zdravotní stav a struktura

populace.

Technologické a technické prostředí – Posuzuje se výše výdajů na výzkum a vývoj, míra

zapojení a podpory vlády v této oblasti, nové objevy a vynálezy, rychlost technologického

rozvoje. Částečně zde spadá i duševní vlastnictví.

Ekologické prostředí – Tyto faktory jsou do značné míry provázány s politickým

a legislativním prostředím. Ekologické prostředí je tedy vymezováno zákony, které stanovují

limity, pravidla či sankce za jejich nedodržení. V současné době jeho důležitost roste, hlavně

v očích zákazníků a z hlediska obecné morálky a etiky.

Prostředí vzdělání (education) – Hlavním faktorem tohoto prostředí je úroveň vzdělání

obyvatelstva, úroveň a počet středních a vysokých škol, možnost a ochota k celoživotnímu

vzdělávání aj.

Demografické prostředí – Demografie zahrnuje věkovou strukturu populace, mobilitu lidí,

emigraci a imigraci. Je to studium pohlaví, rasy, zaměstnání, hustoty obydlení atd.

2.10 Další metody analýzy okolního podnikatelského prostředí

Pasportizací se rozumí systematické sbírání informací o podnikatelském prostředí.

„Pasportem chápeme zpravidla tabulkovou formu zpracování informací o určité lokalitě, obci,

regionu apod.“47

47 GRUBLOVÁ, Eva; a kol, ref. 22, s. 48
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Monitoring je permanentní činností, kterou provozují specializované firmy zaměřené

na účelové sledování podnikatelského prostředí.

Diagnostická mise je rychlý diagnostický test podnikatelského prostředí, firem, podnikatelů

a vlastníků. Proškolení pracovníci jsou posíláni do terénu, konkrétně tedy do vybraných obcí,

firem, organizací atd., kde jsou prováděny účelová šetření o daném prostoru a podnikání.

Výsledkem misí bývají nové podněty pro další postup řešení. Ze získaných informací je

sestavena zpráva o skutečnostech diagnostické mise.48

2.11 SWOT analýza

Jednou z nejznámějších a nejpoužívanějších metod je SWOT analýza. Pokud hledáme

souvislost mezi metodou SWOT, která většinou stojí na začátku tvorby strategie podniku,

a podnikatelským prostředím, je nutno si objasnit, co znamená každé písmeno ve slově

SWOT:

S – strenghts – silné stránky podniku,

W – weaknesses – slabé stránky podniku,

O – opportunities – příležitosti v okolí podniku,

T – threats – hrozby z okolí podniku.

Z toho je tedy patrné, že pomocí této analýzy je zkoumáno jak prostředí podniku, a jeho silné

a slabé stránky, tak okolní prostředí, ze kterého přicházejí hrozby a příležitosti. Jak uvádí

Veber49, strategie je vytvoření budoucího způsobu řízení podniku, který buď zachová, nebo

zlepší jeho konkurenční postavení. Pokud podnik posuzuje budoucí hrozby, které mohou

zásadně či pouze okrajově ovlivnit podnik, musí sledovat makro i mikrookolí firmy. Rovněž

uvádí typické hrozby, kterým musí podnik v této době čelit:

- státní regulace,

48 LUDVÍK, Ladislav, ref. 21, s. 27
49 VEBER, Jaromír; a kol. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha:
Management Press, 2009. 651 s. ISBN: 978-80-7261-200-0. s. 533
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- vysoká diferenciace v odvětví,

- velký počet konkurujících firem,

- hrozba substitučních výrobků,

- hrozba vstupu nového výrobce atd.

Příležitosti a hrozby podnik nemůže kontrolovat, ale mohou být identifikovány analýzou

konkurence a podnikatelského prostředí. Silné a slabé stránky patří mezi vnitřní zdroje

podniku. Tyto stránky mohou být nalezeny zejména v oblastech jako finanční postavení

podniku, výzkum a vývoj, výrobková politika, image firmy a výrobku, organizace firmy aj.

Pokud firma začne odstraňovat ohrožení, pracuje na svých slabých stránkách a rozvíjí své

silné stránky, poté může aktivně vyhledávat a efektivně využívat příležitosti. Kombinacemi

vnitřních a vnějších zdrojů podniku vznikají různé varianty budoucího strategického chování.

Hlavním cílem SWOT je zpracování přehledu faktorů relevantních pro následnou formulaci

strategie. To znamená, že pomáhá členům managementu jako informační zdroj, který spojuje

výsledky předchozích provedených analýz. Strategie se určuje ze čtyř možných

zjednodušených přístupů:

- přístup S – O – využívat silných stránek a velkých příležitostí plynoucích z okolí,

- přístup W – O – snažit se eliminovat slabé stránky za pomoci příležitostí z okolí,

- přístup S – T – využívat svých silných stránek k eliminaci hrozeb,

- přístup W – T – snažit se vyřešit znepokojivý stav i za cenu likvidace části organizace.
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3 Teoretická východiska konkurence a konkurenceschopnosti

Jednou z hlavních součástí podnikatelského prostředí, se kterým se podnik musí potýkat

velmi často, je konkurenční prostředí. Je považováno za nejdynamičtější prostředí. Téměř

každá firma se musí potýkat s konkurencí. A na trzích, kde existuje konkurence, musí

zákonitě existovat i konkurenční výhoda. Konkurenční výhoda může vzniknout téměř

v jakémkoliv místě podniku. Může ho dosáhnout jakýkoliv podnik. Velký či malý. „Bohatý či

chudý“. Konkurenční výhodu podnik vytváří, aby byl o krok před konkurencí a o několik

kroků blíže k zákazníkovi. Aby podnik mohl takovou výhodu vytvořit a na trhu „zvítězit“,

musí začít předně u sebe. A jak řekl Leonid Maximovič Leonov: „Žádné velké vítězství není

možné, pokud mu nepředchází malé vítězství nad sebou samým.“

3.1 Konkurenční prostředí

Konkurenční prostředí je „časový řez prostorem naší planety, kde probíhá vzájemné

interaktivní působení dvou živých objektů nebo subjektů (konkurentů), které se snaží v daném

čase a prostoru realizovat stejnou nebo podobnou činnost, mají stejné nebo podobné cíle

a používají stejných nebo podobných metod k jejich dosažení.“ To znamená,

že v konkurenčním prostředí proti sobě působí v časové funkci silová vektorová pole dvou či

více objektů nebo subjektů (př. živočichů, rostlin či lidí). Konkurenční prostředí, ať už lokální

či globální, je místem, kde se střetávají v konkurenčním boji za dosažení cíle konkurenti pod

vlivem vnějších abiotických (hydrosféra, ekosystémy aj.) i biotických faktorů (selekce,

hybridizace aj.). Čichovský50 se tedy zabývá konkurenčním prostředím z obecného hlediska,

které zahrnuje faunu, flóru i lidstvo. Nicméně zřetelně zde můžeme spatřit a z této definice

odvodit konkurenční prostředí, se kterým zápolí podnikatelé a podniky. Konkurenční

prostředí rovněž zastupuje roli soudce, který určuje vítěze a ty odlišuje od poražených.

Konkurenční prostředí však není jediným projevem životních procesů v přírodě, tedy

i v podnikání. Dalšími alternativami konkurenčního vztahu jsou:

50 ČICHOVSKÝ, Ludvík. Marketing konkurenceschopnosti. 1. vydání Praha: Radix, 2002. 287 s.
ISBN 80-86031-35-7. s. 11-12
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- komensalismus (jedna skupina využívá druhou bez jejího poškozování),

- amensalismus (produkty jedné skupiny ovlivňují negativně skupinu druhou),

- protokooperace (vzájemné kladné působení dvou skupin),

- symbióza,

- parazitismus.51

3.2 Konkurence a konkurenti

Velmi blízko ke konkurenčnímu prostředí má význam konkurence. Konkurence je relace dvou

a více konkurentů. Vznik konkurence se datuje dávno před vznik obchodování, podnikání

a jiných vývojových typů ekonomického smýšlení. Konkurence tedy nemá pouze význam

ekonomický. Zasahuje do takových oblastí jako je etika, politika, kultura, sociologie aj.

Obecně konkurence vzniká, příp. vznikla, když se v jednom prostředí (dříve např. v jeskyni,

osadě; nyní díky globalizaci na celém světě), ve stejném čase vyskytly dva subjekty, objekty,

které měly stejné nebo podobné zájmy, nároky a potřeby. Tím vlastně vzniká soutěž

a konkurenční prostředí. Nehledě na to, zda jde o Homo habilis či o nadnárodní podniky.

Teď už však ve výkladu bude věnováno více pozornosti současnosti a hlavně ekonomické

teorii. Dle slovníku cizích slov konkurence představuje soupeření, soutěžení nebo projev

hospodářské soutěže.

Dle Mikoláše musí konkurent, který chce vstoupit do konkurenčního vztahu, splnit alespoň

dva základní předpoklady:

- být konkurenční (být konkurenceschopný, disponovat konkurenčním potenciálem),

- mít konkurenční zájem (chtít vstoupit do konkurence, disponovat specifickým

potenciálem, tj. podnikavost).52

Konkurenti jsou prvky konkurence, které se snaží jednat, působit a chovat se tak, aby získali

rozhodující vliv a výhodu oproti ostatním prvkům konkurence a konkurenčního prostředí.

51 ČICHOVSKÝ, Ludvík, ref. 50, s. 12
52 MIKOLÁŠ, Zdeněk, ref. 9, s. 65
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Mikroekonomický pohled na konkurenci spočívá v rivalitě mezi prodejci a kupujícími

stejného zboží, jinými slovy konkurenci napříč trhem. V mikroekonomii je ještě možná

konkurence na straně poptávky a na straně nabídky. Konkurence na straně nabídky dále

rozlišujeme na cenovou a necenovou, dokonalou či nedokonalou. Všechny možnosti

z pohledu mikroekonomie jsou vyznačeny na obrázku č. 3.1.

Obr. č. 3.1 – Konkurence z pohledu makroekonomie

Zdroj: MIKOLÁŠ, Zdeněk, ref. 9, s. 68

Konkurence z pohledu srovnávání států je schopnost zlepšovat nebo udržovat životní úroveň

bez trvalého zhoršování vnější ekonomické rovnováhy. Což by se dalo jednoduše parafrázovat

na podnikový pohled, pouze změnou životní úrovně např. na kladný hospodářský výsledek.

3.3 Konkurenceschopnost a konkurenční síla

Konkurenceschopnost je podstatou konkurence firem a také jednou z podob podnikatelského

potenciálu. „V této podobě se konkurenceschopnost musí vyznačovat:

- všeobecnými charakteristikami – existuje potenciál jako rozdíl mezi tím, co je (např.

na trhu), a tím, co může nebo nemusí být (např. dáno poznatky vědy, legislativou) –

tedy je to pravděpodobná změna, která vyvolá jednak odpor (konkurenci) ke změně,

jednak je to příležitost k umocnění původního potenciálu nebo ke vzniku nového

potenciálu firmy;
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- speciální charakteristikou – existuje externí žretelehodný potenciál, omezující

(kladoucí odpor) potenciál firmy nebo nabízející příležitost k umocnění potenciálu

firmy, tzn., že existuje zřetelehodný konkurent firmy buď na straně nabídky (např.

dodavatelé) nebo na straně potřeby (např. spotřebitelé).“53

Nejdůležitější složkou konkurenční schopnosti je dříve zmíněná podnikavost. Externími zdroji

konkurenceschopnosti jsou příroda (živá, neživá i umělá), lidská společnost, prostor a čas.

Tyto zdroje se transformují na základě podnikatelské vize a strategie a tím začíná proces

formování schopnosti konkurovat. Jde o složitý proces několikanásobné transformace

prvotních potenciálů a lidského umu. Důležitými faktory, kterými musí firma disponovat,

aby byla schopná soutěže, jsou:

- firma musí být identifikovatelná konkurencí,

- vyznačovat se silou a odolností v celistvosti, tj. integritou (soudržností),

- musí být pružná v reakcích, tj. mobilní,

- musí být suverénní, tj. svébytná ve své existenci.

Konkurenceschopnost se v konkrétních podnikatelských aktivitách mění do podoby

konkurenční síly firmy. Konkurenční síla podniku je složena z mobility a moci firmy. Prvky

jako mobilita, integrita a suverenita patří do měkkých parametrů konkurenceschopnosti.

Neméně důležitou složkou je identita firmy, která firmu identifikuje v prostředí. Firma hledá

svoji vlastní duši a formuje vlastní já v okolním světě. Identita firmy je tvořena pěti znaky:

- idea – vize přecházející do podnikatelského záměru – nosná myšlenka,

- totem – reprezentační místo ideje – lokalita, místo, objekt, který zhmotňuje ideu

do prostorové podoby,

- design – estetický, audiovizuální apod., obraz ideje rozvíjen totemem a dalšími znaky

identity,

- rituál – chování, komunikace, procesy apod., odvozené z ideje a realizující její obsah,

- inovace – proces přeměn ideje, totemu, designu a rituálu do nových vývojových

forem.

53 MIKOLÁŠ, Zdeněk, ref. 9, s. 33
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Mobilita je aktivní složkou konkurenceschopnosti. Dodává firmě dynamiku. Jedná se

o schopnost a možnost firmy reagovat na změny uvnitř i vně firmy. Firma je suverénní pokud

má reálnou možnost rozhodovat o svém vývoji, a to účelně a účinně, a současně může tyto

rozhodnutí efektivně realizovat. Nesoulad nebo dokonce absence identity, integrity, mobility

a suverenity firmy může v konečném důsledku znamenat neblahé závěry (např. ztráty

zákazníků, ohrožení dobrého jména a jiné ekonomické, sociální, psychologické a jiné rizika,

které mohou stupňovat až k existenčním problémům). Proto i tyto aspekty hrají velmi

významnou roli v oblasti konkurenceschopnosti firem.

Proto není moudré se při posuzování konkurenceschopnosti, konkurenční síly ohlížet pouze

na finanční sílu a zdraví podniku, spoléhat na velikost firmy při konkurenčním soutěžením

nebo všechnu aktivitu směřovat k marketingu a inovacím. Malé podniky se vyznačují

lokálním charakterem a minimální mobilitou a suverenitou. Pravým opakem jsou firmy

transnacionální.

Celý model konkurenceschopnosti a její formování je ilustrováno v modelu IDINMOSU

(obr. č. 3.2), který je nazván podle čtyř měkkých parametrů konkurenceschopnosti (identita,

integrita, mobilita a suverenita). Dále v modelu lze spatřit zmíněné čtyři externí zdroje

konkurenceschopnosti. Nejdůležitějším prvkem, kolem kterého jsou všechny prvky

rozloženy, je vize a strategie firmy. Vize a strategie firmy je jádrem konkurenceschopnosti

každé firmy. Z vize a strategie vychází mobilita, identita, integrita a suverenita.

Posledními prvky, které doplňují model a jsou nedílnou součástí konkurenceschopnosti firem,

jsou obchodní partneři a zákazníci; finance a finanční partneři; znalosti, inovace a lidé; interní

procesy a technologie. Tyto prvky jsou nazvány jako pilíře konkurenčních potenciálů. To vše

dohromady je potřebné k dosažení konkurenceschopnosti podniku. 54

54 MIKOLÁŠ, Zdeněk, Jindra PETERKOVÁ a Milena TVRDÍKOVÁ. Konkurenční potenciál průmyslového
podniku. 1. vydání Praha: C. H. Beck, 2011. 338 s. ISBN 978-80-7400-379-0. s. 193 - 217
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Obr. č. 3.2 – Model IDINMOSU

Zdroj: MIKOLÁŠ, Zdeněk; Jindra PETERKOVÁ a Milena TVRDÍKOVÁ, ref. 54, s. 201

Konkurenční síla může být chápána jako konkurenční silná stránka, konkurenční energie nebo

konkurenční výhoda.

3.4 Konkurenční výhoda a konkurenční strategie

„Konkurenční výhoda vyrůstá ve své podstatě z hodnoty, kterou je podnik schopen vytvořit

pro své kupující a která převyšuje náklady podniku na její vytvoření. Hodnota je to,

co kupující jsou ochotni zaplatit, a vyšší hodnota pramení z toho, že podnik nabídne nižší

ceny než konkurenti za rovnocennou užitnou hodnotu, anebo že poskytne zvláštní výhody,

které více než vynahradí vyšší cenu.“55

55 PORTER, Michael E. Konkurenční výhoda: (jak si vytvořit a udržet nadprůměrný výkon). Přel. Vladimír Irgl.
Praha: Victoria Publishing, 1993. 626 s. ISBN 80-85605-12-0. s. 21
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Konkurenční výhodu můžeme vytvořit pomocí tří specifických strategií:

- strategie nákladového vůdcovství,

- strategie diferenciace,

- strategie specializace.

3.5 Porterův model pěti konkurenčních sil

Důležitým faktorem, se kterým je nutno při plánování strategií počítat, je přitažlivost odvětví.

Každý podnik se musí vyrovnat s pravidly konkurence, které panují na daném trhu. Strategii

by měl podnik vytvářet tak, aby tyto pravidla změnil ve svůj prospěch.

Obr. č. 3.3 – Porterův model pěti konkurenčních sil

Zdroj: PORTER, Michael E, ref. 55, s. 23
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Konkurenční výhoda je podle Portera determinována pěti dynamickými konkurenčními

faktory (obr. č. 3.3):

- vstup nových konkurentů (síla potenciálních nových rivalů),

- hrozba nových výrobků nebo služeb (síla substitučních produktů),

- dohadovací schopnost kupujících (síla zákazníků),

- dohadovací schopnost dodavatelů (síla dodavatelů),

- soupeření mezi existujícími konkurenty (síla stávajících konkurentů).

Výsledkem působení těchto pěti sil je fakt, že výnosnost jednotlivých odvětví je různá.

Výnosnost odvětví je hlavně funkcí struktury odvětví. To znamená, že i zcela obyčejná

odvětví mohou být velmi výnosná.

Na druhé straně, zajímavá odvětví nemusejí být pro většinu účastníků výnosná. Tyto faktory

ovlivňují ceny, náklady a potřebné investice firem v daném odvětví, což determinuje

výnosnost odvětví. Strategie nevychází pouze z pěti konkurenčních faktorů. Avšak úspěšná

strategie může faktory ovlivnit, změnit podobu struktury odvětví, tím změnit jeho přitažlivost

a změnit pravidla konkurence.

3.6 Generické strategie dle Portera

To teda byla otázka výnosnosti odvětví. Neméně důležitým faktorem v konkurenční strategii

je relativní postavení podniku uvnitř jeho odvětví. Toto postavení rozhoduje o tom, zda bude

výnosnost nadprůměrná či průměrná. To znamená, že podnik s dobrým postavením může

dosahovat vysokou míru zisku, i když odvětví je nepříznivá a míra výnosnosti velmi malá.

Základem nadprůměrného výkonu je konkurenční výhoda. Výhoda může spočívat v nízkých

nákladech nebo diferenciaci. To spolu s rozsahem činností, pro které se je podnik snaží

získat, vedou ke třem zmíněným generickým strategiím pro dosažení nadprůměrné

výkonnosti v daném odvětví.
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Specializační strategie má dvě varianty, soustředění pozornosti na náklady a soustředění

pozornosti na diferenciaci. Každá z generických strategií znamená zásadně odlišnou cestu

k dosažení konkurenční výhody. Strategie nízkých nákladů a diferenciace hledají výhodu

v široké řadě segmentů odvětví. Na rozdíl od fokálních strategií, které se soustřeďují pouze na

úzké segmenty.56

3.6.1 Vůdčí postavení v nízkých nákladech

Generická strategie, ve které si podnik stanoví, že se stane podnikem známým jako výrobce

a distributor s nejnižšími náklady. Podnik se vyznačuje širokým rozsahem činností a působí

v mnoha segmentech, dokonce i v odvětvích. Zdrojem této výhody může být mnoho faktorů

a závisí na struktuře odvětví. Příkladem výhody z nízkých nákladů může být snaha o úspory

z velkovýroby, patentovaná technologie, výhodnější přístup k surovinám aj.

Výrobce s nízkými náklady tedy musí využívat všechny příležitosti a zdroje výhody nízkých

nákladů. Je pro něj typické prodávat své výrobky bez přídavných služeb tak, aby získali

vysoký zisk z prodeje. Pokud tedy podnik nabízí cenu podobnou nebo nižší než konkurence,

jeho zisky budou vyšší než konkurenční z důvodu nízkonákladové výhody. Nicméně podnik

nemůže ignorovat diferenciaci, protože pokud zákazníci shledají jeho výrobek

nevyhovujícím, bude muset snižovat cenu, aby získal odbyt, a jeho výhoda tím může být

eliminována.

3.6.2 Diferenciace

Podniky, které vyznávají tuto strategii, se snaží být něčím jedinečné. Vybírá si jednu nebo

více vlastností výrobků a procesů, které zákazníci považují za důležité, a buduje si výsadní

postavení, které zákazníci následně ocení vyšší cenou. Při diferenciace není možné nebrat

ohledy na výši nákladů, avšak jsou v pozadí odlišení se od konkurence. Nadprůměrných zisků

podnik dosahuje pomocí obranné pozice oproti pěti konkurenčním silám. Odměnou

za diferenciaci výrobku je zvýšená loajalita zákazníka a jeho nižší citlivost na změny ceny.

56 PORTER, Michael E, ref. 55, s. 23-31
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Podnik však bude mít nadprůměrné zisky, jen pokud je cenová prémie vyšší, než jsou náklady

na diferenciaci.

3.6.3 Fokus

V různých literaturách také nazývaná ohnisková strategie, soustředění pozornosti,

specializační strategie nebo pouze specializace. Specializační strategie se zaměřuje pouze

na určitý segment, skupinu zákazníků (nebo skupinu segmentů). Konkurenční výhoda spočívá

v tom, že podnik je schopen segment obsloužit mnohem efektivněji než konkurenti, kteří jsou

zaměřeni na celou šíři trhu. Podniky musí hledat segmenty, které jsou nedostatečně

obsluhovány široce zaměřenými konkurenty.

Fokální strategie má dvě možné varianty: nákladová fokální strategie a diferenciální fokální

strategie. Při nákladové fokální strategii se podnik snaží ve svém segmentu získat výhodu

nejnižších nákladů. Při diferenciační jde samozřejmě o odlišení od konkurence v daném

segmentu. Aby však tyto strategie účinné, musí být vybraný segment odlišný od ostatních.

Pokud by odlišný nebyl a podnik by se zaměřil pouze na tento segment, fokální strategie

nebude úspěšná. Pokud bude segment stejný, zákazníci např. nehledají změnu a konkurenti,

kteří obsluhují více segmentů, budou mít stále konkurenční výhodu např. z důvodu širšího

sortimentu.57

Pokud podnik nedokáže zrealizovat žádnou generickou strategii, podnik tzv. „uvázne

v nesnázích“, „uvízne uprostřed cesty“ nebo „uvázne uprostřed“. Nezískává tedy žádnou

konkurenční výhodu a dostává se do podprůměru a je v extrémně špatné strategické situaci.

Tato firma má velice malý podíl na trhu a nízké kapitálové investice. Takovýto podnik má

téměř jistotu, pokud nebude mít štěstí na pozitivní strukturu odvětví nebo vysoký výskyt

firem s podobným problémem, že jeho ziskovost bude velmi nízká.58

57 PORTER, Michael E, ref. 55, s. 31-36
58 PORTER, Michael E. Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors: with a new
introduction. New York: Free Press, 1998. 397 s. ISBN 0-684-84148-7. s. 41
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3.7 Cílová pozice podniku na trhu

„Pokud jde o dosažení cílové pozice na trhu, může se podnik rozhodnout mezi nejméně

6 postupy:

- Snažit se být na špičce (mít nejvyšší podíl na trhu, jméno s nejlepší pověstí a být

uznávaným „první běžcem“ = first runner).

- Snažit se být jedním z předních podniků v daném odvětví (např. mezi prvním pěti).

- Být „follower“ (ten, kdo někoho následuje), spokojený s pozicí uprostřed „pelotonu“.

- Spokojit se s pozicí outsidera, „nuly“, okrajové firmy (zlepšení není realistické

z hlediska schopností managementu a ostatních zdrojů podniku).

- Provést tah, kterým se podnik vyšvihne o jednu nebo dvě příčky na žebříčku tržních

pozic (přístup „generální změny“ a repozice), protože management jasně vidí potřebu

a příležitost vymanit se z pozice věčně prohrávajícího nebo z pozice pátého kola

u vozu.

- Hrát úlohu agresivního nováčka (podniky, které vstupují do odvětví a potřebují si

vydobýt image a reputaci).“59

3.8 Analýza konkurenčních výhod vázaných na různé prvky

V dalším textu budou uvedeny konkurenční výhody, které ve své publikaci zmiňuje

Čichovský60 a které se vážou na rozhodovací proces zákazníka. Taková konkurenční výhoda

potom působí jako motiv ke koupi daného produktu nebo pro volbu daného prodejce. Tyto

výhody jsou zmíněny, protože takovéto motivy jsou v obchodní činnosti velice důležité

a společnost Ski Sport Kasárna, s. r. o. by z jejich využití mohla v budoucnu těžit. Dále budou

59 TICHÁ, Ivana a Jan HRON. Strategické řízení. 1. vydání, Praha: Credit, 2003. 240 s. ISBN: 80-213-0922-9.
s. 88
60 ČICHOVSKÝ, Ludvík, ref. 50, s. 180-196
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uvedeny pouze ty konkurenční výhody, které by se mohly ve zmíněné obchodní činnosti

hodit.

Konkurenční výhody vázané na cenu

- Spotřebitelská cena určuje soubor cen, které musí odběratel vynaložit v souvislosti

s koupí a užíváním produktu po celou dobu jeho životnosti (životního cyklu

produktu). Čím je spotřebitelská cena nižší, tím vyšší konkurenční výhodu představuje

pro uživatele a odběratele.

- Prodejní cena určuje cenu produktu na trhu. Čím je prodejní cena nižší, tím vyšší

konkurenční výhodu představuje pro zájemce o koupi.

- Hodnotová cena stanovuje poměr ceny prodejní k hodnotě produktu, tj. užitným

vlastnostem a prospěšnostem produktu. Čím je tento poměr nižší, tím je hodnotová

cena vyšší konkurenční výhodou pro zájemce o koupi.

- Průměrná cena určuje pro zájemce o koupi ještě snesitelný a pro něj limitní poměr

ceny a hodnoty produktu. To znamená, že kupující disponující omezenými finančními

prostředky na koupi si volí v konkurenčním spektru ten produkt, který splňuje jednak

jeho limitní kupní možnosti, a současně maximálně přibližuje jeho potřebu tomuto

limitu.

- Luxus a cena jsou dva parametry, které vzájemnou provázaností určují konkurenční

výhodu pro příslušnou skupinu odběratelů, preferujících luxusní výrobky za tomu

odpovídající cenu.

- Novinka a cena,

- Značka a cena,

- Technická (designerská) dokonalost a cena,
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- Provozní náklady určují soubor nákladů, které kupující musí vynaložit v souvislosti

s provozem produktu během jeho životního cyklu. Čím jsou tyto náklady nižší, tím je

tato konkurenční výhoda vyšší.

Konkurenční výhody vázané na finanční systém koupě

- Koupě za hotové představuje konkurenční výhodu v momentu, kdy je v čase a prostoru

nejlevnější alternativou pořízení produktu ve vazbě na specifikované cenové výhody.

- Bezhotovostní platba je konkurenční výhodou, šetřící čas a snižující riziko finanční

transakce. Konkurenční výhoda je tím vyšší, čím je tato služba dostupnější a čím více

je doprovázena dalšími doprovodnými službami ze strany poskytovatele.

Konkurenční výhody vázané na jakost produktu

- Produkt je držitelem certifikátu ISO, vyráběn v souladu s TQM, označen značkou

Made in…,

- Trvanlivost produktu určuje garantovanou jakost v čase v rámci příslušné fáze

životního cyklu produktu. Čím je trvanlivost delší, tím je vnímaná konkurenční

výhoda produktu vyšší.

- Spolehlivost je číselně uvedená míra pravděpodobnosti, že se u produktu neobjeví

během určitého časového období, či po celou dobu životnosti produktu porucha

a selhání. Konkurenční výhoda je tím vyšší, čím je hodnota pravděpodobnosti nižší.

- Značka jako standard kvality určuje konkurenční výhodu produktu tím, že konkrétní

značce je přiřazena očekávaná jakost produktu, technická vyspělost, designerská

dokonalost, inovace nebo novinka.

Konkurenční výhody vázané na logistiku a dopravu produktu

- rychlost přepravy,

- cena přepravy.
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Konkurenční výhody vázané na informace poskytnuté odběrateli o produktu

- úplnost a komplexnost informace,

- formát informace,

- srozumitelnost informace,

- reference o koupi,

- zaškolení obsluhy u složitějších produktů.

Konkurenční výhody spojené se servisními službami

- časová dostupnost servisní sítě,

- délka opravy,

- kvalita opravy a servisu,

- dárek za věrnost servisní síti.

Ostatní konkurenční výhody spojené s produktem

- novinka,

- inovace,

- kvalitní design,

- technické řešení,

- flexibilita a rychlost,

- image produktu,

- značka,

- pojištění produktu,

- důvěra k produktu.
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3.9 Konkurenceschopnost a vztah se zákazníkem

Lehtinen61 uvádí, že:

„Dobrý vztah se zákazníkem nemůže být kopírován.“

Jak už bylo několikrát zmíněno, k dosažení úspěchu je nutná konkurenční výhoda.

V současné době se hovoří o trhu zákazníka, to znamená, že musí být vyslyšen jeho hlas

a připomínky.

To vše musí být zakomponováno do strategických záměrů firmy. V současnosti se praktikuje

téměř totální orientace na zákazníka, protože zákazník de facto svými preferencemi určuje

vývoj ekonomiky a hlavně vývoj podniku. Podnik se skvělou strategií, ale bez kvalitního

vztahu se zákazníky bude jen těžko konkurenceschopný. Proto podniky zavádějí

tzv. CRM přístup (customer relationship management), který přichází s řadou doporučení,

které mají pozvednout úroveň vztahu se zákazníky. Spolu s orientací na budoucnost,

je orientace na zákazníky klíčovým atributem při tvorbě strategie.62

Mnoho podniků se snažilo a stále snaží hledat ty nejlepší způsoby a postupy ve stejném oboru

či v oboru jiném. Takový přístup nicméně znamená pouhé kopírování, ne však dosažení tolik

potřebné konkurenční výhody. Opravdové konkurenční výhody lze dosáhnout pouze

vytvořením něčeho nového. Zejména pokud jde o vztahy se zákazníky, musí být podnik

tvořivý a originální, tak aby byl schopen vytvořit konkurenční výhodu, kterou bude dále

obtížné napodobovat. Silný vztah se zákazníky není tak jednoduché napodobit jako např.

fyzickou část výrobků.63

61 LEHTINEN, Jarmo R. Aktivní CRM – Řízení vztahů se zákazníky. Přel. Alena Svozilová. 1. vydání. Praha:
Grada, 2007. 160 s. ISBN 978-80-247-1814-9. s. 31
62 VEBER, Jaromír; a kol, ref. 49, s. 520
63 LEHTINEN, Jarmo R, ref. 61, s. 31-32
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4 Charakteristika a analýza podniku Ski Sport Kasárna, s. r. o.

Ski Sport Kasárna je podnik, který nemá příliš dlouhou minulost. Jeho počátky sahají do roku

2005, kdy byl podnik založen jako sdružení fyzických osob Mgr. Michal Stonavský

a Ing. Ondřej Hegar pod obchodní firmou Ski Sport Kasárna. Překonal tedy už dávno pětiletý

horizont, který Grublová, jak už bylo dříve zmíněno, považuje za kritický. Což značí, že tento

podnikatelský projekt je už ve své podstatě konkurenceschopný a podnik by měl být brán

vážně, zvláště když vykazuje pozvolný růstový proces (např. z pohledu počtu zákazníků,

tržeb).

Z počátku byl podnik veden a obsluhován pouze zakládajícími členy. S růstem počtu

zákazníků však přišlo více povinností, administrativy, požadavků na kvalifikovanou pracovní

sílu atd. Podnik byl založen za účelem prodeje, servisu a půjčování lyžařské a snowboardové

vybavení v zimní sezóně, a v letní sezóně cyklistického vybavení. Od tohoto modelu však

bylo brzy upuštěno a obchod fungoval pouze v zimních měsících, tedy přibližně od září

do dubna, s vybavením na zmíněné zimní sporty.

Autor má s podnikem bohaté zkušenosti, jelikož zde působí už pátým rokem,

a to prostřednictvím školních praxí, dohody o provedení práce či o pracovní činnosti.

V současné době zde má podepsanou dohodu o provedení práce, která dovoluje v roce 2012

odpracovat 300 hodin ročně u daného zaměstnavatele. Což je značná výhoda oproti roku

2011, kdy byl stanovený limit pouze 150 hodin. Výhodou dohody o provedení práce je,

že zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění, pokud

odměna nedosáhne 10 000 Kč za měsíc. Do obchodu tedy autor dochází po celou dobu studia

na vysoké škole a s děním a podmínkami je detailně seznámen. Mezi jeho funkce patří

kontakt se zákazníky, prodej, sepisování všech druhů smluv, kontakt s dodavateli, vyřizování

telefonátů, objednávky, pravidelná kontrola zboží a mnoho dalších činností. Jelikož je

v podniku vysoká fluktuace pomocných pracovních sil, patří mezi jeho funkce i zaučování

nových prodejců.
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Otevírací doba podniku

Jak už bylo zmíněno, podnik je zaměřen hlavně na zimní sezónní zboží, a proto má otevřeno

většinou od října a zpravidla zavírá v půlce dubna. To je oproti konkurenci hodně rozdílná

strategie podnikání. Ostatní hlavní konkurenti mají celoroční otevírací dobu.

Otevírací doba je značně specifická, a to hlavně z důvodu pracovního vytížení majitelů, kteří

vykonávají souběžně s podnikáním hlavní pracovní poměr v jiných organizacích v jiném

odvětví. V posledních 4 letech je otevírací doba stanovena takto:

Pondělí: 13:00 – 18:00

Úterý: 13:00 – 18:00

Středa: 13:00 – 18:00

Čtvrtek: 13:00 – 18:00

Pátek: 13:00 – 18:00

Sobota: 8:00 – 12:00

Neděle: 17:00 – 18:00

Z otevírací doby je patrné, že v pracovní dny je otevřeno v odpoledních hodinách až do šesti

do večera. V ranních hodinách je prodejna zavřena. Pouze v sobotu se otevírá už v 8 hodin.

V těchto šesti dnech se tedy provozuje prodej, půjčovna a servis. V neděli je otevřeno pouze

hodinu v podvečerních hodinách. A to z důvodu vracení věcí zapůjčených na víkend

a vydávání zboží z půjčovny na lyžařské kurzy, dovolené aj.

4.1 Analýza lidských zdrojů

Podnik nemá žádné stálé zaměstnance, takže dle dělení Eurostatu se začleňuje mezi

mikrofirmy, které mají méně než 10 zaměstnanců a roční obrat do 2 mil. EUR. Dle Českého

statistického úřadu je drobným podnikem do 9 zaměstnanců. To, že nemá společnost žádné

stálé zaměstnance, představuje velké logistické problémy. A to v problematice mít správného

zaměstnance na správném místě ve správném čase. Oba majitelé podnikají souběžně se svým

stálým zaměstnáním, proto je i upravená otevírací doba. To tedy občas způsobuje problémy
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při obsazování pracovních pozic zezačátku otevírací doby. Většinu činností vykonávají

zmínění majitelé. Jako prodávající pracovníci bývají najímány pomocné pracovní síly, které

pocházejí většinou z řad studentů a zajímají se o zimní sporty. V letošní sezóně jsou

k dispozici následující lidské zdroje:

- 2 majitelé firmy,

- 4 prodejci zaměstnaní na dohodu o provedení práce či pracovní činnosti,

- 1 servisní pracovník zaměstnaný na dohodu o provedení práce.

Novinkou v letošním roce je servisní pracovník, který vykonává pouze práce spojené se

servisem lyží, snowboardů, běžek aj. V minulosti tuto práci museli vykonávat převážně

majitelé. Tím odpadají problémy se servisem, které se dříve často vyskytovaly. A více času

a sil je možno věnovat samotnému obchodu a podnikání obecně.

Zaměstnanci, kteří jsou zaměřeni na prodej, půjčovnu a podobné činnosti, se střídají

a docházejí podle potřeby majitelů, jejich možností a také dle limitů hodin v „dohodách“.

4.2 Analýza prodeje a poskytovaných služeb

Společnost Ski Sport Kasárna poskytuje následující služby:

- prodej nového lyžařského a snowboardového vybavení,

- prodej použitého lyžařského a snowboardového vybavení,

- servis všech zimních doplňků (lyže, snb, běžky aj.),

- komisní prodej,

- půjčovna lyžařského a snowboardového vybavení, vybavení na běžky, telemarkového

vybavení, sněžnic,

- testovací centrum lyží Elan,

- výuka lyžování,

- výuka telemarku,

- aj.
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Prodej nového zboží zahrnuje:

Lyže: Elan, Lusti, Atomic a Nordica (na přání),

Lyžáky: Nordica, Dalbello, Salomon, Alpina

Helmy: Mivida, SH+, Uvex, Elan, Gabel

Snowboardy, boty: Gravity, Elan, Nidecker, Ace

Telemarkové vázání: Rottefella

Telemark

Běžky na půjčení: Alpina a Peltonen

Doplňky:

- Páteřáky: Zandona, Westige,

- Hole: Atomic, Elan, Trekappa, Gabel,

- Lyžařské brýle: Salice, Vagus,

- Rukavice: Roeckl, Leki,

- Servisní materiál (vosky, nářadí): Holmenkol, Toko, Kunzmann,

- Teplo Uš,

- Kukly Pingú,

- Snb doplňky: gripy, ráčny, strapy, dlouhé a krátké zubaté pásky, chráničky, šňůrky,

sychráky, nářadí a šroubky,

- Oblečení: Elan.

- aj.

Prodej a nabízený sortiment

Při nákupu mají zákazníci možnost vybírat z nového, použitého a komisního zboží. Hlavním

artiklem prodeje jsou nové lyže Elan, které se prodávají ve všech sériových řadách a výškách.

Většina lyží Elan jsou i v půjčovně, takže zákazníci mají tu možnost si vybrané lyže

vyzkoušet a následně i koupit. Ostatní značky nových lyží v tomto obchodě nejsou příliš

rozšířené. Použité zboží je prodáváno téměř ve všech značkách. Sortiment použitého zboží je

podobný jako u zboží nového.
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Snowboardové vybavení není tak rozšířené jako lyžařské. Nicméně každým rokem je

sortiment rozšiřován. Počet zákazníků u snowboardového vybavení, kteří jsou specifičtější

než lyžaři, má vzestupnou tendenci.

Komisní prodej

Další důležitou částí je komisní prodej. Komisní prodej je založen na základě komisionářské

smlouvy, která je sepsána mezi komisionářem (Ski Sport Kasárna) a komitentem (zákazník,

který nabízí své zboží). Komitent určuje cenu, za kterou chce zboží prodat. Obchod si bere

20% provizi, která je strhnuta ze zákazníkem určené ceny. V současné době je v evidenci

komisního zboží okolo 500 položek na komisní prodej. Asi nejdůležitější částí komise je

dětské zboží. Komisní prodej je hojně využíván z důvodu vysoké fluktuace tohoto zboží.

Prodej dětského zboží a chování k zákazníkům

Dětské zboží, ať už nové, použité, na půjčení či komisní, je v obchodu samo o sobě velmi

podstatnou složkou prodeje. Rodiče s dětmi tvoří významnou část zákazníků firmy. Vztah se

zákazníky je podstatnou konkurenční výhodou podniku SSK. Podnik si buduje vztahy se

zákazníky poskytováním slev, zákaznických výhod a akcí. Neméně důležitou součástí je

i vstřícné chování, ochota a přívětivost. Podnik se tedy snaží vyvažovat a rozvíjet jak

hmotnou, tak psychickou stránku vztahu k zákazníkovi. Velkou výhodou podniku je vysoká

úroveň chování hlavně k zákazníkům s dětmi, kteří jsou častými hosty. Je logické, že rodiče

jsou na chování k dětem citliví. A tak pozitivní vztah personálu k dětem, k tomu příjemné

prostředí je jedním z důležitých faktorů růstu počtu zákazníků v posledních letech. To vše

samozřejmě je spojeno s velkým výběrem dětského zboží a přijatelnými cenami.

Dětské zboží je prodáváno převážně použité. Hlavní část zboží je dodávána ze Švýcarska

stálým dodavatelem podniku. Další zboží je poskytováno od dodavatelů z ČR.

Nejprodávanějším dětským zboží jsou lyže, které se pohybují ve velikostech

od 70 cm do 140 cm, a lyžařské boty. Použité dětské přilby, brýle a hole podnik vůbec

nenakupuje. Tyto tři artikly se vyskytují v použitém stavu pouze v komisním prodeji, a to také
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v malé míře. Dětské lyže a boty jsou v komisním prodeji velmi podstatnou a hojně

využívanou položkou.

Půjčovna

Půjčovna lyžařského a snb vybavení funguje už od počátku podnikání. Každým rokem se

rozšiřuje sortiment zboží k zapůjčení. Důležitým faktorem je ale hlavně každoroční

zkvalitňování tohoto zboží. Půjčovna je částečně oddělena od obchodu a umístěna hned

ve vedlejší provizorní místnosti. Zákazníci mají možnost si půjčit:

- lyžařské vybavení,

- snowboardové vybavení,

- přilby a brýle,

- vybavení na běžky,

- sněžnice,

- telemarkové vybavení.

V případě lyžařského vybavení je nabídka velmi široká. Zákazníci mají možnost si půjčit lyže

v několika druzích kvality. Základní lyže značky Rossignol Cut jsou půjčovány hlavně

na lyžařské kurzy základních a středních škol, a také pro začínající a mírně pokročilé lyžaře.

Dále je nutné uvést jednu z konkurenčních výhod podniku. Zákazník si totiž může zapůjčit

jakékoliv použité lyže, které jsou ve vlastnictví podniku (nejsou v komisním prodeji). To

znamená, že si půjčí lyže, které se mu líbí v obchodě, a buď si je jenom vyzkouší anebo

v případě jeho spokojenosti je ihned zakoupí. Na to navazuje další konkurenční výhoda, a tou

je možnost neplatit půjčovné lyží při jejich následném koupení. Tím pádem zákazník ušetří

peníze za půjčovné a zaplatí pouze prodejní cenu lyže. Použité lyže na půjčení se dělí na dvě

skupiny, do kterých se řadí typy lyží podle kvality. Ceny půjčovného jsou uvedeny v příloze

č. 7.

Poslední a hlavní částí půjčovny lyží je půjčování lyží značky Elan, které jsou i hlavním

prodejním lákadlem obchodu. Téměř všechny lyže Elan, které se dají koupit nové v obchodě,

jsou nakoupeny před sezónou do testovacího centra. To dává zákazníkovi možnost si tyto lyže

vyzkoušet. To lidé ocení hlavně v případě, kdy musí investovat do lyží vyšší částku,
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a to v průměru okolo 9 – 11 tisíc Kč. Zvlášť v této době lidé každou vyšší investici důkladně

zvažují, a proto je pro ně tato možnost určitě velmi dobrým řešením. Jak tyto možnosti

hodnotí zákazníci, teprve vyplyne z vyhodnoceného dotazníku, který použiju v této

diplomové práci jako podklad pro rozhodování a ukazatel spokojenosti.

Druhou důležitou součástí půjčovny je snowboardové vybavení. Tedy snowboardové prkna

a snowboardové boty. Sortiment je dostatečně široký. V nabídce je okolo 30 kusů

snowboardů ve velikostech od 110 cm do 166 cm, a asi 30 kusů bot, které jsou ve velikostech

20 cm pro děti až po 32 cm pro dospělé. K těmto vybavením jsou samozřejmě půjčovány

lyžařské a snowboardové přilby v různých velikostech a značkách, a brýle Salice. Od této

sezóny podnik zkouší zavést v půjčovně i běžkařské vybavení. V současné době je možno

vyzkoušet základní běžky Alpina a Peltonen. Obliba těchto běžek rozhodne o dalším

půjčování a rozšíření sortimentu běžek v obchodu. Pouze okrajovým zbožím v půjčovně jsou

sněžnice a telemark, který ještě stále není příliš rozšířen.

Servisní činnost

Servis je prováděn v letošní sezóně speciálním pracovníkem, který je v podniku zaměstnán

„na dohodu“. Již dříve bylo zmíněno, že v dřívějších sezónách byl se zajištěním servisu

problém, protože ho museli povětšinou vykonávat majitelé a ti nebyli vždy dostupní. Proto

byla délka vyřízení servisu mnohem delší než v současné době. Model, který je praktikován

v současné době, je dá se říci téměř ideální. Alespoň co se týče personálního obsazení. Servis

vykonává pracovník, který má v tomto oboru celoživotní praxi, a je doplňován majiteli, kteří

jsou podobně zdatní. Kvalita servisu tento rok vzrostla a je na velmi vysoké úrovni. Rychlost

vyřízení servisu se pohybuje od jednoho do čtyř dnů podle vytíženosti. Ceník servisu je

uveden v příloze č. 6.

V letošním roce podnik poskytuje dvě výhodné akce, které podniku zajišťují konkurenční

výhodu. První je roční servis zdarma ke každým novým lyžím a snowboardům. Zákazník tím

může ušetřit za jeden rok na servisu přes 1000 Kč, pokud by lyže nechal opravovat alespoň

třikrát. To je průměrný počet servisů, který by zákazník měl na lyžích

za rok aplikovat. Druhou akční nabídkou je karta zákazníka, která zákazníkovi zajišťuje

po pěti vykonaných servisech nad hodnotu 200 Kč šestý servis zdarma.
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Servis je vykonáván ve vedlejší místnosti prodejny. Jelikož je obchod umístěn v bývalé

vojenské jídelně, je servis situován přímo v bývalé kuchyni. To znamená, že od obchodu je

oddělen výdejními okénky, která jsou zakryté pouze dřevěnými výplněmi. Dveře jsou

vysazené z pantů z důvodu vysoké frekvence průchodů. Jelikož jsou stroje často zapnuté,

způsobuje to vysokou míru hluku v obchodě. To omezuje komunikaci se zákazníkem

a znepříjemňuje to prostředí. Takovýto hluk zákazníky může odrazovat a snižovat tržby.

Otázky ohledně servisu budou zahrnuty v dotazníku, který bude kolovat mezi zákazníky.

4.3 Vývoj podniku

Tržby od začátku podnikání rapidně vzrostly. Za zúčtovací období 2009 podnik překročil

milionovou hranici tržeb, čímž se stal povinně plátcem DPH. Od té doby mají tržby

vzestupnou tendenci. Podnik samozřejmě vede účetnictví.

Protože podnik obchoduje se sezónním zboží, zvláště s tak specifickým zbožím, které je

závislé na sněhových podmínkách, musí se potýkat např. i s okolními vlivy jako je počasí.

Počasí má v tomto druhu obchodu velký vliv. V posledních letech byl prodej ovlivněn

nedostatkem sněhu nebo velkými mrazy. Nejsilnějším vlivem, který v poslední době působí

na všechny podniky, Ski Sport Kasárna nevyjímaje, je ekonomická krize. Dopad ekonomické

krize je nezpochybnitelný. Avšak pro podnik není až tak citelný, jak by se dalo předpokládat

z pesimistických předpovědí a předpokladů kolujících napříč ekonomickým i společenským

spektrem.

V roce 2011 se podnik pokusil rozšířit svůj sortiment o in-line brusle. Rozšířit tedy své služby

na celoroční prodej. Podnik nabízel prodej, půjčovnu, servis a také výuku na kolečkových

bruslí. Hlavním motivem k rozvoji podnikání byla obecně rostoucí poptávka na prodej

a výuku kolečkových bruslí a jejich všeobecná obliba. A v neposlední řadě výstavba

cyklistické stezky, která má více než 40 km, z Velkých Karlovic přes Vsetín a Valašské

Meziříčí až po Horní Bečvu. Velmi nadějný podnikatelský plán však nenašel odezvu

u zákazníků. Hlavními důvody pravděpodobně byla velká nepřízeň počasí, nízké investice

do propagace a také silná konkurence hlavně v oblasti prodeje kolečkových bruslí. Tržby tedy
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byly velmi nízké a půjčovna neprosperovala. Pokračování tohoto projektu dle názoru majitelů

je v dalších letech spíše nepravděpodobné. Zbylé zásoby jsou postupně rozprodávány.

Dalším důležitým milníkem ve vývoji podniku byla transformace ze sdružení fyzických osob

na společnost s ručením omezeným, která se udála rovněž v roce 2011. Tím podnik dokonal

další kapitolu svého vývoje. Spolu s přihlášením k platbě DPH je tento posun důležitým

krokem ke zvýšení důvěryhodnosti a signál stability podniku hlavně v očích dodavatelů

i zákazníků. Mezi důvody transformace v případě majitelů také nepochybně patřilo oproštění

se od ručení celým svým majetkem, které pro podnikatele může být v současnosti hodně

rizikové. V podobě obchodní společnosti je také větší možnost efektivnějšího jednání jménem

společnosti. V tomto rozhodování mohly hrát roli i daňové důvody. Všechny údaje

o transformaci jsou ve výpisu z obchodního rejstříku v příloze č. 5.

4.4 Propagace podniku

Ski Sport Kasárna se snaží praktikovat jak klasický typ propagace, tak i využívání přístupů

novějších jako jsou vlastní stránky na sociální síti Facebook. V této době se samozřejmostí

stávají vlastní webové stránky, kterými podnik SSK disponuje a snaží se je pravidelně

aktualizovat. Hlavními způsoby propagace jsou reklamní shoty v rádiích, poutače a plakáty

ve Valašském Meziříčí a okolí nebo inzerce v místních novinách. Podnik se snaží vyvolávat

a využívat pozitivní ohlas svými kvalitními službami, a tím šířit pozitivní reference neboli

využívat neplacenou reklamu.

4.5 Monitoring okolí

Valašské Meziříčí se nachází na soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy. Valašské Meziříčí je

součástí Zlínského kraje, regionu Vsetínsko a mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko.

Region Vsetínsko má téměř 147 tisíc obyvatel, jeho rozloha je 1143 km2 s 59 obcemi. Kromě

správního střediska Vsetína jsou důležitými průmyslovými centry Valašské Meziříčí, Rožnov

pod Radhoštěm, Zubří a Karolínka. V regionu působí zejména podniky strojírenské,

elektrotechnické, textilní a je zde soustředěn průmysl sklářský a gumárenský. V zemědělské
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oblasti dominuje živočišná výroba. Významné místo zde zaujímá také chov koní. V poslední

době se dynamicky rozvíjí nabídka služeb ve sféře cestovního ruchu. Na území okresu jsou

připraveny průmyslové zóny ve Valašském Meziříčí - Lešná, v obci Zašová a ve Vsetíně -

Severní zóna. Na Vsetínsku již působí řada firem ze zahraničí (USA, Japonsko, Rakousko).

„Město je také pokládáno za kulturní a průmyslové středisko. Na území města najdeme

průmyslové podniky jako Tesla, která se zabývá výrobou reproduktorů a kardiostimulátorů.

Dále jmenujme Dezu, Osvětlovací sklo, uměleckou a keramickou dílnu. Valašské Meziříčí je

také významné historické město. V roce 1992 bylo vyhlášeno městkou památkovou zónou.

Ve městě je zámek Žerotínů, zámek Kinských. U zámku Kinských byl vybudován anglický

park se vzácnými druhy dřevin. V zámku dnes najdeme vlastivědné muzeum. Navštívit tady

můžeme i nejstarší hvězdárnu na Moravě z roku 1928. Ve městě byla postavena také škola

pro sluchově postižené.“64 Z města vede mnoho turistických stezek do širokého okolí. Nově

byla loni postavena přes 40 km dlouhá cyklistická stezka.

Obr. č. 4.1 – Mapa Zlínského kraje a jednotlivých regionů

Valašské Meziříčí je důležitým železničním uzlem. Nejbližší větší města jsou Rožnov

pod Radhoštěm a Vsetín. Valašské Meziříčí má 8 místních částí a celkový počet obyvatel

obce s rozšířenou působností je cca 42 tisíc.

64 TURISTIKA. Valašské Meziříčí [online]. 2010 [cit. 2012-03-07]. Dostupné z WWW:
http://www.turistika.cz/mista/valasske-mezirici.
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4.6 Sídlo společnosti

Společnost se nachází ve Valašském Meziříčí, ulici Kolaříkova, v areálu bývalých kasáren.

Prodejna je vybudována v místnosti, kde dříve bývala vojenská jídelna. Před prodejnou je

velké parkoviště zhruba o rozloze 400 m2. S parkovacími místy problém zákazníci určitě

nemají. Prodejna je vzdálena asi 800 metrů od náměstí, centra města, což je

asi 10 minut chůze. Spojení autem je bezproblémové, cesta je vedena až k prodejně

a parkovišti. Areál bývalých kasáren je tedy relativně vzdálený od centra města a trochu

odříznutý pro zákazníky, kteří do obchodu chodí pěšky. To je pro podnik malou nevýhodou,

protože není přímo v centru dění, když lidé chodí do města na nákupy (př. Vánoce atd.). Areál

bývalých kasáren začíná být zaplňován dalšími firmami a institucemi, které využívají četných

volných prostor.

Obr. č. 4.2 – Mapa Valašského Meziříčí a významných bodů65

65 Pozn.: Vysvětlivky k Obr. č.: bod A – sídlo Ski Sport Kasárna, bod B – Centrum města, bod C – směr Vsetín,
bod D – směr Hranice na Moravě, Olomouc, Ostrava, bod E – směr Rožnov pod Radhoštěm, bod F – směr
Bystřice pod Hostýnem.
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5 Analýza konkurenčního prostředí a návrh možností zvýšení

konkurenceschopnosti podniku

V praktické části v rámci analýzy konkurenčního prostředí bude jako první analyzováno

makrookolí podniku. To znamená externí okolí podniku, které společnost Ski Sport Kasárna,

s. r. o. nemá možnost ovlivnit. K této analýze bude použita upravená PEST analýza rozšířená

o vzdělávací, legislativní, ekologické a demografické prostředí. Další částí analýzy externího

prostředí je analýza odvětví, která bude provedena pomocí Porterova modelu pěti

konkurenčních sil. Porterův model, konkrétně tedy soupeření mezi stávajícími konkurenty,

bude doplněno a rozšířeno analýzou konkurence a hodnocením konkurenčního prostředí.

Poslední částí analýzy externího prostředí bude analýza zákazníka podniku

Ski Sport Kasárna a jeho spokojenosti. Zákazník a jeho spokojenost bude identifikován

na základě komisních smluv, smluv o půjčení a hlavně na základě dotazníkového šetření.

Aby bylo možné efektivně posuzovat konkurenceschopnost podniku, je samozřejmě nutné

orientovat se také na interní prostředí podniku. V této části budou analyzovány podnikové

tržby v posledních dvou sezónách. Rovněž bude proveden rozbor prodeje v sezónně

2011/2012, a to po jednotlivých typech nových nebo použitých zboží. Analyzován bude také

prodej komisního zboží. Důležitou součástí konkurenceschopnosti jsou konkurenční výhody.

Výhody, které se vážou na různé prvky a kterými podnik disponuje, budou znázorněny

v analýze konkurenčních výhod.

Ze zmíněných metod a analýz bude vycházet SWOT analýza, která shrne silné a slabé

stránky, a příležitosti a ohrožení podniku SSK. A ze SWOT analýzy a ostatních metod budou

vyplývat závěry, které povedou ke stanovení vhodné strategie a doporučení ke zvýšení

konkurenceschopnosti podniku.

5.1 Analýza externího prostředí

V analýze externího prostředí bude provedeno 5 analýz. STEEPLED analýza bude zaměřena

na makrookolí podniku. Analýza odvětví bude provedena pomocí Porterova modelu pěti

konkurenčních sil. K identifikaci všech konkurentů v okolí podniku a znázornění síly
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konkurenčního prostředí, bude provedena analýza konkurence a hodnocení konkurenčního

prostředí. Na základě dotazníku bude identifikován typický zákazník podniku, a jak je

s podnikem a jeho službami spokojen.

5.1.1 STEEPLED analýza

K analýze externí prostředí, makrookolí podniku, bude použita modifikovaná PEST analýza –

analýza STEEPLED. Proto budou v následující části shrnuta nejdůležitější fakta o vývoji

vnějšího prostředí.

a) Sociální prostředí

Jelikož je relativně vysoká nezaměstnanost, sehnat zaměstnance není až takový problém.

V případě analyzovaného podniku však jde hlavně o jeho odbornost, serióznost, vystupování,

chování k zákazníkovi, spolehlivost a jiné vlastnosti, které prodejce v tomto druhu obchodu

musí mít. Jelikož je to podnik malý s přátelskou atmosférou, je tedy nutné shánět vhodné,

důvěryhodné a nekonfliktní pracovníky.

Hledisko zdravotního stavu lidí v ČR pro podnik Ski Sport Kasárna příliš nevypovídá.

Ale jelikož se lidé v současné dožívají vyššího věku, i v praxi to znamená, že starší lidé lyžují

i ve vyšším věku anebo dokonce ve stáří znovu začínají lyžovat po několika letech.

Trendem posledních let je jasně patrný odliv českých lyžařů do zahraničních destinací.

To značí zvýšení životní úrovně a zvýšení požadavků, které česká střediska nemohou

splňovat. V roce 2011 to byl meziroční pokles o 15%. Až 500 tisíc Čechů odcestovalo

do zahraničních středisek. Hlavními důvody k vycestování jsou neporovnatelné sjezdovky

u nás a v zahraničí, ať už jde o délku, polohu, ale i kvalitu. Jako velký problém v ČR rovněž

lyžaři vnímají kriminalitu na sjezdovkách a chování personálu. Lyžování v ČR je rovněž

předražené. Neméně důležitým faktorem je počasí, ve kterém se alpským zemím nemůžeme

rovnat.66

66 TUREK, Jakub. Lyžaři kašlou na české hory [online]. 2011-03-26 [cit. 2012-03-05]. Dostupné z WWW:
http://www.horydoly.cz/vypsat.php?id=13431
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Znepokojivým faktem je rostoucí počet dětí a dospělých s obezitou. To je zapříčiněno stylem

života a stravování u dospělých. U dětí je to spolu se stravováním způsobené také častým

vysedáváním u televizí, počítačů a herních konzolí. To vše dostává přednost před sportem.

Stále méně dětí umí lyžovat. Základní a střední školy snižují počty lyžařských výcviků. To

všechno se časem může projevit na tržbách podniků.

Důležitým trendem, který by měl podnik sledovat je stále vyšší preference snowboardového

vybavení u mladých lidí, ale také u starších. Počet snowboardistů na českých sjezdovkách

podle různých průzkumů dosáhl už cca 23%. To znamená, že podnik by měl zachytit tento

trend a postupně rozšiřovat sortiment a kvalitu poskytovaného zboží v této kategorii.

b) Technologické a technické prostředí

Silnou stránkou konkurenceschopnosti ČR je kvalitní věda a výzkum - ovšem bez vazeb na

podnikový sektor, který je klíčový pro rozvoj inovací. Takové výsledky přinesla Analýza

konkurenceschopnosti České republiky, kterou zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu

ČR. Silnými stránkami technologického prostředí ČR je dobrá dostupnost telefonního

připojení (mobilní, pevná linka) a dobrá dostupnost širokopásmového připojení k internetu

na školách. Slabou stránkou naopak je nízká podpora ICT ve veřejném sektoru, absence vize,

nedostatečná efektivita, nevýrazné online služby veřejného sektoru. Hrozbou je zaostávání

ve schopnosti zavádět technologie do výroby bez zahraničního kapitálu. Také přílišná

koncentrace na některé sektory zpracovatelského průmyslu (automobilový) – tj. nižší

diverzifikace hospodářství. Vysoká energetická náročnost průmyslové výroby by mohla

při vzrůstu cen energií dramaticky oslabit českou konkurenceschopnost.67

Pokud by byla hodnocena firma Elan, která dodává pro Ski Sport Kasárna jeho hlavní zboží –

lyže značky Elan, je patrné, že se jedná o jednoho z nejprogresivnějších výrobců v tomto

průmyslu. Elan se na trhu prosazuje kvalitou a moderními technologiemi. Továrna Elan

ve Slovinsku odkud firma pochází má více než 70letou zkušenost s výrobou lyží a jejich

67 BUSINESSINFO.CZ. Analýza konkurenceschopnosti ČR: Technologické prostředí [online]. 2011-01-07 [cit.
2012-03-05]. Dostupné z WWW: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/analyzy-statistiky/analyza-
konkurenceschopnosti-cr/1000431/59486/?page=9.
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know-how. Mezi milníky patří rovněž technologie WaveFlex, která od roku 2006, kdy byla

uvedena na trh, obdržela mnoho významných ocenění. Nejnovější inovace firmy Elan –

technologie Amphibio – dokazuje, že firma Elan vyvíjí nejen inovativní produkty

s vynikajícím designem, ale také to, že produkty firmy Elan představují budoucí vývoj. Firma

za posledních 5 let získala 8 prestižních ocenění kvality lyží a technologií.68

c) Ekonomické prostředí

Průměrná meziroční míra inflace v roce 2011 byla 1,9 %. V lednu 2012 dosáhla meziroční

inflace 3,5%. V lednu 2012 stoupla míra nezaměstnanosti až na 9,1%, což představuje přes

534 tisíc obyvatel. Na tento počet nezaměstnaných přichází pouhých 34 tisíc volných

pracovních míst. Průměrná mzda se v lednu přehoupla přes 24 tisíc Kč. Avšak na konci roku

2010 přesahovala dokonce částku 25 tisíc.69 Predikce naznačují, že i přes dluhovou krizi

v Evropě a pokles HDP eurozóny by se měla poptávka po českém vývozu i v letošním roce

slabě zvyšovat. Inflace může dosáhnout až 3% z důvodu zvýšení DPH. „Na nepříznivý

makroekonomický vývoj a další prohloubení dluhové krize reagovala ECB v listopadu

a prosinci 2011 dalším snížením úrokových sazeb až na jedno procento.

Spolu se zpomalením eurozóny došlo ve třetím čtvrtletí 2011 ke snížení růstu české

ekonomiky, a to na 1,2%. Nízký růst přitom neodráží jen vývoj zahraničního obchodu, ale

také slabou domácí poptávku. Pro letošní rok nová prognóza ČNB očekává meziroční

stagnaci ekonomiky. Důvodem bude výrazný útlum dynamiky zahraniční poptávky

a pokračující konsolidace veřejných rozpočtů. Saldo zahraničního obchodu ve stálých cenách

přitom poklesne, zatímco domácí poptávka se jen lehce zvýší. V roce 2013 by se ekonomika

měla vrátit k růstu ve výši necelých dvou procent.“70

Tento negativní ekonomický výhled může znamenat další omezení výdajů domácností.

Výdaje na spotřebu domácností od roku 2008 permanentně klesají. Tyto negativní ukazatele

spolu s negativní předpovědí by mohly pro podnik SSK představovat hrozbu. Jelikož podnik

68 ELAN. O firmě Elan [online]. 2012 [2012-03-08]. Dostupné z WWW: http://www.elanskis.com/cz/about.html
69 URBÁNEK, Vladimír. Kurzy.cz: ČR - Průměrná míra inflace v roce 2011 byla 1,9 % [online]. 2012-01-09
[cit. 2012-03-08]. Dostupné z WWW: http://zpravy.kurzy.cz/302127-cr-prumerna-mira-inflace-v-roce-2011-
byla-1-9/
70 HOLUB, Tomáš. Stagnující ekonomika utlumí růst cen [online]. 2012-02-09 [cit. 2012-03-05]. Dostupné z
WWW: http://ekonom.ihned.cz/c1-54653760-stagnujici-ekonomika-utlumi-rust-cen
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nabízí zboží za relativně vysoké ceny, může omezení výdajů domácností znamenat

pro podnik úbytek zákazníků a snížení tržeb v následujících 2-3 letech. Lidé musí zvažovat

každou svou investici, a tak se může stát, že relativně drahý sport jako je lyžování, budou lidé

omezovat. Tím pádem by kupovali méně nových věcí a více použitých, anebo by

nenakupovali vůbec.

d) Ekologické prostředí

V dnešní době už není podnikání zaměřeno pouze na hospodářský výsledek, ale do popředí se

dostávají morální principy a ekologie. Zákazníci dokážou ocenit podniky, kterým záleží

na životním prostředí, proto se důraz podniku na ekologii může stát konkurenční výhodou.

V České republice existují tisíce lokalit, které byly v minulosti kontaminovány v důsledku

rozmanitých činností (průmyslová či zemědělská výroba, skládky, vojenské areály atd.).

Dnes je zastřešujícím zákonem zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, který definuje

základní pojmy (životní prostředí, znečišťování, ekosystém aj.) a zavádí nový pojem

ekologické újmy (odlišné od škody, jež se vyjadřuje v penězích). Stanoví práva a povinnosti

občanů a podnikatelských subjektů ve vztahu k životnímu prostředí a při využívání přírodních

zdrojů. Vychází přitom z principu trvale udržitelného rozvoje a zahrnuje i společenskou

odpovědnost firem. Dále je to Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákon

č.244/1992 Sb. o hodnocení vlivů na životní prostředí, zákon č.238/1991 Sb. o odpadech.

Soubor zákonů o ovzduší (např. č. 309/1991 Sb. o ovzduší) vymezují povinnosti všech, kdo

produkují látky znečišťující ovzduší. Stanoví příslušné limity pro množství vypouštěných

látek (emise) a limity pro látky vyskytují se v ovzduší (imise) - v případě smogových situací.

Společnost Elan je hlavním dodavatelem lyží pro společnost Ski Sport Kasárna. Firma Elan je

totiž jediným výrobcem lyžařského vybavení, který se může prokázat certifikátem ochrany

životního prostředí ISO 14001.
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e) Politické prostředí

Česká republika je známa relativní nestálostí politického prostředí. V poslední době se vlády

potýkají s krizemi, které bývají způsobeny malým vlivem stran, které vyhrají volby. Vládní

koalice dosahují velmi křehké nadpoloviční většiny, která bývá často narušena „přeběhlíky“.

Naposledy taková situace vedla až k předčasným volbám, což obecně vůbec neprospívá

podnikatelskému prostředí. Pro podniky a investory to znamená značnou nejistotu a obtíže

při dlouhodobém plánovaní.

V současné době, v době druhé vlny ekonomické krize, se v ČR stabilizovala vláda a snaží se

prosadit množství úsporných balíčků, které mají vést ke stabilizaci veřejných financí

a vyrovnání státního rozpočtu do roku 2016. Vláda proto každoročně zvyšuje daňovou zátěž,

hlavně tedy nepřímé daně (DPH). Jedním z hlavních bodů vládní koalice je prosazení penzijní

reformy.

Další reformy mají za úkol zefektivnit státní správu, zjednodušit právní prostředí a zpřísnit

boj s korupcí. Plánována je i reforma zdravotnictví a také sociálního zabezpečení. Ke zvýšení

konkurenceschopnosti české ekonomiky má sloužit dobudování dostatečně kapacitní

a kvalitní dopravní infrastruktury odpovídajícím potřebám českého hospodářství.

Nedostatečná dopravní infrastruktura totiž představuje silnou komparativní nevýhodu

konkurenceschopnosti ČR. V oblasti zlepšování podnikatelského prostředí má stát za cíl snížit

administrativní zátěž podnikatelů oproti roku 2005 o 30%. Všechny tyto cíle jsou zahrnuty

v rámci Strategie Evropa 2020.71

Vláda má zájem o snížení vysokého státního dluhu. Pozitivem však je, že ČR je jednou

z nejméně zadlužených zemí v Evropské unii. Avšak příklady Řecka, Portugalska, Itálie či

Irska by měla být pro naši vládu významným varováním. Postavení ČR v EU není nijak

dominantní, ani s výrazným vlivem. Stát pouze občas vyčnívá odlišnými názory, například

jako v současné době s odmítnutím podpisu smlouvy o fiskální unii. Nebo také je znám

poměrně radikálními názory prezidenta Václava Klause o Evropské unii. Největším

problémem bylo pravděpodobně odkládání podpisu Lisabonské smlouvy. V České republice

71 BUSINESSINFO.CZ. Národní program reforem České republiky 2011 [online]. 2011-08-31 [cit. 2012-03-04].
Dostupné z WWW: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/koncepce-a-politiky/narodni-program-reforem-
opatreni-2/1000502/61633/
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vládne spíše negativní vztah k Evropské unii a hlavně odmítání zavedení Eura místo oblíbené

české koruny.

Systém institucí a nástrojů pro poskytování přímých a nepřímých podpor pro malé a střední

podnikatele se sice nadále rozrůstá, ale zároveň po podnikatelích vyžaduje poměrně náročné

procedury pro získání a vyplácení většiny typů podpor, dotací aj.

Mezi hlavní faktory, které ovlivňují podnik Ski Sport Kasárna, patří možná změna měny,

která výrazně ovlivní ceny, účetnictví, možná i vnímání zákazníků při nákupu atd. Dalším

faktorem z politického prostředí bude zvýšená daňová zátěž, která jednak bude ovlivňovat

výši zisku a jiných odvodů do státního rozpočtu, ale také z hlediska zvyšování cen z důvodu

zvýšení DPH. Pozitivním hlediskem by mohlo být postupné snižování administrativní zátěže.

f) Legislativní prostředí

V současné době prochází ČR značnými změnami v oblasti legislativního prostředí. Vláda se

snaží o výrazné změny, které už byly popsány v části politického prostředí. Asi nejvýraznější

změnou v legislativě v poslední době je razantní změna Zákoníku práce, který je jedním

z našich nejstarších zákonů, se kterým se dennodenně setkáváme.

Mezi změny v zákoníku patří například změna délky zkušební doby, která může být

až 6 měsíců u vedoucích pracovníků. Pracovní poměr na dobu určitou může být sjednán

maximálně na tři roky. Namísto odstupného bude zaměstnanci, který okamžitě zruší pracovní

poměr, náležet náhrada mzdy ve výši 2 průměrných měsíčních výdělků. Odstupné při

rozvázání pracovního poměru z důvodů organizačních změn bude odvozeno od doby trvání

pracovního poměru. Pokud bude trvat méně než rok, bude odstupné ve výši jednoho

průměrného měsíčního výdělku. Do dvou let ve výši 2 výdělků a nad dva roky bude odstupné

ve výši 3 průměrných měsíčních výdělků.

Dohodu o provedení práce bude možné uzavřít na práci v rozsahu až 300 hodin v kalendářním

roce. Zaměstnanci na dohodu o provedení práce budou účastni nemocenského pojištění, ale
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jen pro ty měsíce, ve kterém jim bude zúčtován započitatelný příjem z takové dohody ve výši

přesahující 10 000 Kč. Nově bude zavedena nutnost lékařských prohlídek i u DPP a DPČ. 72

Rovněž byl novelizován obchodní zákoník, který například připouští tzv. souběh funkcí člena

statutárního orgánu a manažera společnosti. Od 1. ledna 2012 byly zjednodušeny příliš složité

procesy, které provázely přeměnu obchodních společností, posíleny a rozšířeny práva

společníků a věřitelů. Povinné informace o přeměně bude možno publikovat jen

na internetových stránkách, ve sbírce listin nebude povinnost zakládat do sbírky podpisové

vzory statutárních orgánů aj.

Důležitým faktem je, že od příštího roku budou firmy v ČR trestně odpovědné. Nový zákon

dopadá na právnické osoby se sídlem, podnikem, organizační složkou, majetkem nebo

výkonem činnosti při spáchání vyjmenovaných trestných činů. Trestní odpovědnost přechází

na právního zástupce.

g) Edukační (vzdělávací) prostředí

Současný stav českého školství je v poslední době nazýván neuspokojivým a změna

k lepšímu je prozatím v nedohlednu. V oblasti základního a středního školství se žáci

a studenti v současnosti objevují na konci mezinárodních žebříčků sestavovaných orgány

OECD na základě hodnocení jejich znalostí a dovedností ověřovaných v rámci objektivních

testů sloužících pro srovnávání úrovně připravenosti žáků a studentů z různých zemí světa.

Což je výraznou změnou oproti minulým rokům, kdy výsledky byly mnohem lepší.

V oblasti vysokého školství se naše nejlepší vysoké školy jako jsou Karlova univerzita,

Masarykova univerzita, VUT v Brně, ČVUT v Praze a Univerzita Palackého v Olomouci

pohybují v mezinárodních pořadích sestavovaných podle úrovně výuky a vědecké práce

na vybraných vysokých školách fungujících ve vyspělých státech světa až ve čtvrté, páté

a dalších stovkách tohoto pořadí a zbývající české vysoké školy se v těchto pořadích

neumisťují vůbec. Důvodem úpadku je nevhodné financování škol všech typů a také velmi

vysoký počet všech středních a vysokých škol. Vysoký počet škol znamená jejich nízkou

72 MĚŠEC. Změny v zákoníku práce od 1. 1. 2012 [online]. 2011-10-11 [cit. 2012-03-05]. Dostupné z WWW:
http://www.mesec.cz/clanky/prehledne-zmeny-v-zakoniku-prace-od-1-1-2012/
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obsazenost, což se poté projevuje v nižších nárocích na studenty. A to se samozřejmě poté

projeví v obecné vzdělanosti.73

Tyto názory později potvrdily i státní maturity, které muselo z různých důvodů opakovat nebo

vůbec nevykonalo až 20 % studentů. Česká republika má sice ze všech členských států

nejvyšší podíl osob s alespoň středním stupněm vzdělání, přitom však patří mezi země

s nejnižším podílem osob s vysokoškolským vzděláním. Vyplývá to z výsledků nejnovějšího

výběrového šetření pracovních sil Českého statistického úřadu. V rámci EU 27 více než

čtvrtina všech osob ve věku 25 až 59 let měla ukončené vysokoškolské vzdělání

(ve 4. čtvrtletí 2009 to bylo 26,4 %). V naší republice činil stejný podíl vysokoškoláků

v tomto období pouze 16,5 %, tj. pátý nejnižší podíl z 27 zemí. Ještě příkřejší rozdíl se

projevuje v pětileté skupině 30-34 let. Podíl osob s vysokoškolským vzděláním v České

republice byl druhý nejnižší po Rumunsku a dosáhl ve 4. čtvrtletí 2009 pouhých 18,0 % (v

EU 27 to bylo 32,6 %).74 Ochota k celoživotnímu vzdělávání českých občanů je v EU-27

spíše podprůměrná, avšak trend je rostoucí.

h) Demografické prostředí

Dnes je v ČR asi 22 procent lidí nad 60 let, v roce 2030 to bude třetina občanů. Nyní je

v zemi asi 380.000 důchodců starších 80 let a tento počet se za poslední čtyři roky zvýšil

o 40.000. Tyto hodnoty úzce souvisí s důležitostí penzijní reformy pro náš stát. Takovýto

demografický vývoj totiž nemůže být pokryt současným důchodovým systémem. V roce 2050

statistici očekávají, že občanů ČR, kteří oslavili 80. narozeniny, bude přes milion.75 Doposud

nejvýraznějším rokem z hlediska migrace se stal rok 2007, kdy se k nám podle oficiálních

73 OHLÍDAL, Ivan. Úpadek českého školství [online]. 2010 [cit. 2012-03-05]. Dostupné z WWW:
http://www.ivanohlidal.cz/rs/index.php?option=com_content&view=article&id=61:upadek-eskeho-
kolstvi&catid=39:blog&Itemid=60
74 NÝVLT, Ondřej. CZSO: Celoživotní vzdělávání v ČR stále zaostává za Evropskou unií [online].
2010-05-10 [cit. 2012-03-05]. Dostupné z WWW:
http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/celozivotni_vzdelavani_v_cr_stale_zaostava_za_evropskou_unii
75 ČTK. Vláda ČR: Nečas: Před demografickým vývojem se nedá strčit hlava do písku. [online]. 2011-03-21 [cit.
2012-03-05]. Dostupné z WWW: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/necas-pred-demografickym-
vyvojem-se-neda-strcit-hlava-do-pisku-82429/
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statistik přistěhovalo 104,4 tis. a vystěhovalo se 20,5 tis. obyvatel, a kdy tak saldo zahraniční

migrace dosáhlo nebývale vysoké hodnoty 83,9 tis. osob. 76

5.1.2 Analýza odvětví - Porterův model pěti konkurenčních sil

Tento Porterův model umožňuje analyzovat konkurenční síly, které se vyskytují v okolí

podniku Ski Sport Kasárna, a rovněž napomůže k nalezení příležitostí a ohrožení.

a) Soupeření mezi existujícími konkurenty

Jak je patrné z analýzy konkurence, velmi silnými podniky jsou globální podniky Intersport

a Sportisimo, které na zákazníky působí hlavně nízkými cenami. To nutí ostatní podniky

k tzv. cenové válce, kdy ceny klesají až k hladině pořizovacích nákladů – hlavně tedy

u starších neprodaných modelů zimního vybavení. Vysoká rivalita mezi těmito globálními

podniky a ostatními malými podniky vládne také z důvodu prodeje specifických druhů zboží.

Tyto globální podniky totiž někdy poskytují limitované mimokatalogové edice, které jsou

velmi podobné kvalitnímu a dražšímu zboží z katalogů, ale jejich kvalit nedosahují. Takto

jsou tedy laičtí zákazníci klamáni, jelikož na ně působí design a image známé značky a velmi

nízká cena oproti katalogovému zboží.

Na druhou stranu např. ve Valašském Meziříčí není konkurence příliš vysoká, protože zde

působí pouze jeden podnik – Temos Sport, který poskytuje téměř stejné služby jako Ski Sport

Kasárna. Nicméně rivalita mezi těmito podniky je značná. Temos Sport k tomu má mnoho

důvodů, protože do založení SSK měl ve Valašském Meziříčí širokou klientelu a výsadní

postavení. To však v poslední době hlavně zásluhou Ski Sport Kasárna ztratil.

Konkurenční boj lze tedy očekávat hlavně v oblasti cen a také ve službách pro zákazníky

a s tím spojených marketingových tazích. Rivalita mezi ostatními malými podniky však není

nijak zásadní, často jsou vztahy spíše přátelské. Nezanedbatelný vliv mají internetové

obchody, které srážejí ceny na mnohem nižší hladinu. Jejich nevýhodou však je nemožnost si

76 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Prognóza populačního vývoje České republiky na období 2008-2070.
[online]. Duben 2010 [cit. 2012-03-07]. Dostupné z WWW:
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Prognoza_2010.pdf
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prohlédnout zboží. Nebo absence zkušených prodejců, kteří na místě zákazníkovi poskytnou

rady o prodávaném zboží. Anebo absence činností, které může poskytnout pouze kamenný

obchod (př. servis, poprodejní služby aj.).

b) Síla dodavatelů

Hlavní dodavatelem pro firmu Ski Sport Kasárna je firma INA Sport, který je v České

republice výhradním dodavatelem značky Elan. S tímto dodavatelem vede podnik

bezproblémový a přátelský vztah už od založení. INA Sport poskytuje podniku na některé

zboží slevy až 30%. Dalšími značkami, které INA Sport dodává je Alpina, Dalbello,

Rottefella, Holmenkol, Mivida, Peltonen, Hummel a Roeckl. INA Sport však dodává

i některým konkurentům SSK. Odběrateli například je Intersport v Rožnově pod Radhoštěm,

Skistav v Novém Jičíně aj. INA Sport však má tak silnou pozici, že může potenciální

odběratele odmítat, jako například Temos Sport ve Valašském Meziříčí. Vliv podniku Ski

Sport Kasárna na INA Sport je však minimální, takže případné změny v podmínkách nebo

zvyšování cen by SSK pravděpodobně nijak neovlivnil. Podnik by se jim musel podřídit,

protože lepšího dodavatele v současnosti nemá. Síla INA Sportu je tedy značná a je v pozici,

že si může diktovat podmínky.

Dalším významným dodavatelem je společnost Snowboard Zezula, která je výhradním

dodavatelem značky Gravity v ČR. Právě kvalitní a známé snowboardy, snowboardové boty

a vázání této značky Snowboard Zezula dodává do SSK. Sílá tohoto dodavatele je také

celkem velká. Hlavně v příští sezóně je velká hrozba, že si Snowboard Zezula nevybere

analyzovaný podnik mezi své odběratele. Tento podnik se v současné době totiž potýká

s prodeji na internetu za ceny porušující smluvní podmínky s odběrateli, a proto chce provést

výraznou selekci odběratelů. Snowboard Zezula bude budoucí odběratele vybírat podle

velikosti předsezónní objednávky, což je tedy jediná šance SSK. Závislost SSK na této firmě

však byla v poslední sezóně snížena, protože novými dodavateli snowboardového vybavení se

stala také firma Snowbitch a Ace Snowboards, které mají výhodnější cenové podmínky.

Významnými dodavateli jsou ještě dvě fyzické osoby, které dodávají použité lyže a lyžařské

boty. Vztah s těmito dodavateli je přátelský a obchodující strany jsou si víceméně rovny.
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c) Síla zákazníků

Jak je naznačeno v analýze zákazníka, zákazníci pocházejí hlavně z Valašského Meziříčí

a jeho okolí. Jejich vyjednávací síla je docela vysoká. Ale stále je tu velká hrozba globálních

podniků, které lákají nízkými cenami. V tomto pohledu tak zákazníci získávají při

vyjednávání slušnou pozici a podnik je nucen snižovat ceny tak, aby se vyhnul přesunu

zákazníků k levnější konkurenci. Snižování cen se jde také vyhnout doprovodnými službami,

které zákazníkovi vynahradí cenový rozdíl oproti konkurenci. Tyto konkurenční výhody jsou

ukázány v analýze konkurenčních výhod vázaných na různé prvky.

d) Síla potenciálních nových rivalů (vstup nových konkurentů)

Relativně vysokou hrozbou je uvažovaný vstup silného konkurenta společnosti Intersport

na trh půjčování zimního vybavení. Intersport chce v tuzemských zimních střediscích

vybudovat síť malých prodejen doplněných o půjčovnu lyžařského vybavení. První

provozovna Intersport Rent byla loni v prosinci zprovozněna ve Skiareálu Lipno. Intersport

má v Evropě a Kanadě zhruba 800 poboček Intersport Rent. První tři fungují také

na Slovensku.77 Pokud by tedy Intersport uskutečnil tuto vizi a umístil několik půjčoven

i na Moravu, znamenalo by to vážnou hrozbu a konkurenci pro půjčovnu podniku Ski Sport

Kasárna.

e) Síla substitučních produktů

Dalším hrozbou jsou nastupující a stále se rozvíjející nové trendy vedené v první řadě

snowboardovým vybavením. Dále je tento trend zastoupen takovými disciplínami jako je fun

carving, skialpinismus, freeride aj. Stále více mladých, ale i dospělých začíná objevovat tyto

mladé sporty, a proto je nutné tyto trendy sledovat a o některé druhy rozšiřovat sortiment.

Nejsilnějším substitutem lyží je snowboard. I když společnost Ski Sport Kasárna disponuje

snowboardovým vybavením, tak šíře tohoto sortimentu není příliš velká a bylo by vhodné ho

ještě rozšířit. Za substituční produkt jde nicméně považovat například i rostoucí pohodlnost

77 ČTK. Intersport chce na horách prodejny s půjčovnami lyží [online]. 2012-01-13 [cit. 2012-03-12]. Dostupné
z WWW: http://mam.ihned.cz/c1-54415140-intersport-chce-na-horach-prodejny-s-pujcovnami-lyzi.
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společnosti, což je spojeno s rostoucí obezitou. Proto je tento trend hrozbou. Lidé se čím dál

více odklánějí od sportu, což samozřejmě snižuje i tržby obchodníkům.

5.1.3 Analýza konkurence

Podnik Ski Sport Kasárna se nachází ve Valašském Meziříčí. Toto město je často označováno

jako vstupní brána do Beskyd. Dalším pohořím v blízkosti V. M. jsou Javorníky. V tomto

regionu se narodili např. skokani na lyžích Jiří Raška, Jiří Parma, Jakub Janda nebo sjezdařka

Lucie Hrstková. O Valašsku a jeho horách psal dokonce Ota Pavel. To vše přímo předurčuje

k zaměření obyvatel na zimní sporty, které zde mají dlouholetou tradici.

Ski Sport Kasárna podniká v odvětví, které se vyznačuje relativně velkou konkurencí.

A hlavním faktorem, který ohrožuje podobné malé podniky, je globalizace.

Malé podniky se musí potýkat s velkými podniky jako je Intersport, který je největším

prodejcem sportovního oblečení a vybavení na světě. Společnost je zastoupena ve více než 39

zemích světa a vlastní více než 5 300 obchodů. Samotný jeden takový obchod je rozlohou

asi 10 krát větší než Ski Sport Kasárna, tržbami ještě mnohem větší. V České republice má

Intersport 34 obchodů s celkovou prodejní plochou 34 900 m2 a obchoduje se zhruba 400

značkami. Celkový roční obrat společnosti je 1 mld. Kč.

Dalšími globálními podniky jsou Sportisimo, Hervis nebo Gigasport. V okolí Valašského

Meziříčí je prodejna Sportisimo na Vsetíně, Intersport v Rožnově pod Radhoštěm a poté

všechny tyto velké obchody ve Zlíně a Ostravě, kde lidé stále častěji dojíždějí za nákupy.

Avšak i globální podnik nemá vždy úspěch zajištěn. Vypovídá o tom případ Gigasportu, který

se potýkal s výrazným propadem prodejů a letos bude muset zavřít všech svých 11 prodejen

v ČR a 1 na Slovensku. Hospodaření tuzemských prodejen Gigasport skončilo v roce 2010

ztrátou 1,4 milionu korun. Tržby konkurenčních obchodů Sportisimo v roce 2010 v Česku
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meziročně klesly o 20 procent na 2,4 miliardy korun a tržby sportovních prodejen Hervis se

zvýšily o 14 procent na 1,6 miliardy korun.78

5.1.4 Identifikace konkurentů

Ski Sport Kasárna se však nepotýká jen s globální konkurencí, ale neméně důležitými

konkurenty jsou lokální firmy, které působí ve vsetínském regionu. Bohužel identifikace

těchto povětšinou malých podniků není vůbec snadná. Některé nemají dokonce ani vlastní

internetové stránky, nezveřejňují výkazy a tak jedinou možností u některých konkurentů jsou

reference od majitelů či zákazníků.

a) Temos Sport

Jedním z nejvážnějších a nejbližším konkurentem je Temos Sport. Jeho prodejna sídlí

v centru města, takže má výhodnou strategickou polohu. Majitelkou je Radislava Jindrová.

Tento podnik byl založen už v roce 1993. Ve Valašské Meziříčí má tedy dlouhou tradici

a širokou základnu zákazníků. Majitelka obchodu je ve městě poměrně známou osobou.

V roce 2010 jako lídr jedné politické strany neúspěšně kandidovala do zastupitelstva města.

Temos Sport nabízí podobné služby jako Ski Sport Kasárna. Temos nabízí sjezdové i běžecké

lyže, snowboardy, lyžařskou a snowboardovou obuv, sportovní zimní oblečení. Je

autorizovaným prodejcem značek Blizzard, Botas, Nordica, Dalbello, Sporten, Salice. Dále

provádějí montáž a seřizování vázání. Obchod je také znám prodejem bazarového zboží

a rovněž komisním prodejem. Je tedy patrné, že poskytují podobný sortiment zboží. Temos se

dle referencí vyznačuje nižší kvalitou zboží. Avšak také nižšími cenami. Nové lyže prodává

hlavně značky Blizzard. Lyže Blizzard, stejně jako Sporten, které rovněž poskytují, patří

k nejlevnějším značkám mezi lyžemi. Nicméně kvalita lyží Blizzard a Sporten je v průměru

oproti lyžím Elan nižší.

78 IHNED. Gigasport zavře v Česku všechny prodejny. Výrazně se propadly prodeje [online]. 2012-02-03 [cit.
2012-03-07]. Dostupné z WWW: http://ihned.cz/c1-54904780-gigasport-zavre-v-cesku-vsechny-prodejny-
vyrazne-se-propadly-prodeje.
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Od letošního sezóny Temos poskytuje pro zákazníky i servisní služby v podobném rozsahu

jako Ski Sport Kasárna. Temos tímto krokem pravděpodobně reagoval na značný úbytek

zákazníků, kteří se postupně začali přesunovat k analyzovanému podniku. Plné servisní

služby tomuto podniku chyběly, zatímco Ski Sport Kasárna si jeho prováděním a hlavně

kvalitou získával další zákazníky. Jelikož Temos nemá potřebné stroje a hlavně kapacity

k výkonu servisních činností, musí servisní zboží dovážet až do Vsetína. Což určitě zvyšuje

náklady a prodlužuje čekací dobu.

Otevírací doba je pro zákazníky výhodnější než u SSK. Každý všední den je otevřeno od 9:00

do 12:00 a po polední přestávce zase od 13:00 do 17:00. Jednou z nevýhod tohoto obchodu je

neochota a špatný přístup k zákazníkovi. Tedy aspoň z referencí zákazníků, kteří už raději

využívají služeb Ski Sport Kasárna. Konkurence mezi těmito dvěma podniky je tedy velmi

vysoká. Často se stává, že jeden podnik se ten druhý snaží v něčem napodobovat. U Temosu

to například bylo zakoupení sortimentu lyžařských bot Dalbello následující rok po SSK.

Výraznou snahu také vyvíjel k získání dodavatele na zboží Elan. Jelikož má však podnik Ski

Sport Kasárna s dodavatelem velmi dobré vztahy, Elan zamítl dodávky zboží dvakrát

do stejného města. To znamenalo pro podnik SSK udržení významné konkurenční výhody.

Podniky si tedy konkurují hlavně v prodeji nového a použitého zboží, komisním prodeji.

Od letošního roku také servisem. Naopak mají navíc oproti SSK prodej i letního zboží,

oblečení a otevřenou po celý rok. Velkou nevýhodou je absence vlastních webových stránek,

které jsou v současné době velice důležité pro kontakt se zákazníky.

b) Holas Sport, Boardcentrum, Vivat Sport, Lokomotiva

Ve Valašském Meziříčí jsou ještě 4 obchody, které však konkurují pouze okrajově. Podnik

Holas Sport je sportovní a outdoorový obchod, který se nespecializuje pouze na zimní sporty,

ale poskytuje široký sortiment sportovního zboží. V prodeji některého nového zboží

konkuruje podniku SSK. Velká výhoda tohoto podniku je vynikající poloha přímo na náměstí

uprostřed města. Nevýhodou je známost podniku pro jeho velmi vysoké ceny i přes

poskytování kvalitního zboží.
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Boardcentrum je rovněž umístěno v blízkosti centra města. Jeho hlavním zaměřením je prodej

skateboardového a snowboardového vybavení a oblečení. Jelikož podnik SSK rovněž každým

rokem rozšiřuje sortiment snowboardového vybavení, stává se Boardcentrum docela vážným

konkurentem. Boardcentrum prodává spíše snb pro mladší, tedy bohaté na barvy a motivy.

Naopak SSK se snaží spíše o střídmější a decentnější design a vzory. Boardcentrum prodává

snb značky Burton, Nitro nebo Ride a SSK značky jako Gravity, Ace nebo Nidecker.

To znamená, že kvalita je vyšší na straně Boardcentra, což je však vykoupeno mnohem vyšší

cenou. Boardcentrum se tedy snaží na mladé zákazníky působit známými a kvalitními

značkami, které jsou mezi snowboardisty „in“, a proto si mohou dovolit navyšovat cenu.

Naopak SSK prodává snowboardové vybavení, u kterého se nemusí příliš platit provize

i za image a značku, ale které má vysokou kvalitu, a dodavatelé ho prodávají se slevami nebo

ve výhodných baleních v posezónních výprodejích aj.

Rozdíl v sortimentech těchto dvou obchodů spočívá v tom, že Boardcentrum nabízí hlavně

nové modely a doprodává modely starší. Naopak SSK až tak nelpí na stylu, módě a novinkách

v tomto odvětví, ale spíše na kvalitě, ceně a zaměření na širokém spektru zákazníků. Velkou

výhodou SSK oproti Boardcentru je půjčovna snowboardového vybavení. Téměř stejnými

specifikacemi jako Boardcentrum se vyznačuje podnik Lokomotiva, který se nachází

na náměstí.

Posledním konkurentem z VM je Vivat Sport, který je zaměřen hlavně na nové běžkařské

vybavení. Takže v současnosti podniku příliš nekonkuruje. SSK má sice půjčovnu

běžkařského vybavení, ale Vivat Sport se orientuje pouze na prodej. Konkurentem by se mohl

stát, pokud by se SSK rozhodl rozšířit sortiment i na prodej tohoto vybavení, jak o tom už

majitelé několikrát uvažovali.

c) Ski Centrum Odry

Možná největším a nejznámějším konkurentem jsou Ski Centrum Odry. Tento podnik sice

nepatří mezi velké podniky jako Sportisimo aj., ale svým věhlasem a kvalitou se těmto

obchodům v Moravskoslezském kraji minimálně vyrovnává. Odry jsou vzdáleny

od Valašského Meziříčí asi 33 km, ale i zde je povědomí o tomto obchodu velmi silné. Vztah

SSK s tímto obchodem je poněkud specifický z pohledu konkurence. Ski Centrum je
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od počátku podnikání podniku SSK nepopiratelně velkým vzorem. Systém prodeje, sortiment

a služby jsou velmi podobné. Velikost podniků je však neporovnatelná. Dle výsledovky

Ski Centrum Odry vykázaly např. v roce 2010 tržby 12,5 mil. Kč. O rok dříve to bylo 11 mil.

Kč. Ještě markantnější je meziroční nárůst zisku. V roce 2009 to byl zisk 478 tisíc Kč před

zdaněním, v roce 2010 už to byl zisk před zdaněním 2,12 mil. Kč. Naproti tomu tržby SSK

v roce 2010 byly 1,94 mil. Kč. To znamená, že v roce 2010 zisk po zdanění Ski Centra byl

podobný jako tržby SSK. Specifický vztah je také v tom smyslu, že Ski Centrum je jedním

z hlavních dodavatelů použitého zboží pro SSK.79

d) Ski Centrum Hranice

Na podobné, možná i vyšší úrovni jako Ski Centrum Odry je Ski Centrum Hranice. Podnik

má velké zásoby lyžařského a snowboardového vybavení (asi 700 párů lyží ve více než 15

značkách, cca 200 snb), 100 párů běžek, mnoho zimních doplňků, in-line brusle, hokejové

brusle a mnoho jiného. V servisu mají ty nejkvalitnější stroje. Ceny jsou na podobné úrovni

jako u SSK. Rovněž brousí hokejové brusle. Na první pohled jsou patrné vynikající ceny

za půjčovnu. Půjčovna je na mnohem vyšší úrovni než u SSK. Půjčují i batohy, chrániče

páteře, chrániče zápěstí nebo vaky na lyže. Ceny na lyžařské kurzy jsou v průměru

o 300 Kč nižší. Rovněž poskytují akce na půjčení jako je 8., 9. a 10. den půjčení zdarma.

Velkou výhodou je celosezónní půjčovna, kdy se dětský komplet dá půjčit už za 1300 Kč, což

je výborná cena. Na celosezónní půjčení je možné si půjčit jak dětské, tak i dospělé lyže

v různých kvalitách, snb vybavení, běžecké komplety od 110 cm do 210 cm. Lepší půjčovna

zimního vybavení v tomto regionu pravděpodobně není.

V prodeji rovněž nabízejí lyže Sporten i s testovacím centrem podobným jako u SSK s lyžemi

Elan. Podnik také nabízí komisní prodej.80 Oproti Ski Centrum Odry ale není tento podnik tak

vyhlášený a známý.

79 SKI CENTRUM ODRY. Skicentrum [online]. © 2010 [cit. 2012-03-15]. Dostupné z WWW:
http://www.skicentrum.com/
80 SKI CENTRUM HRANICE [online]. © 2005 [cit. 2012-03-15]. Dostupné z WWW:
http://www.skicentrumhranice.cz/
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e) Ski Niki

Dalším významným konkurentem je Ski Niki, která působí ve Vsetíně. Je to perspektivní

společnost, která spolu se Sportisimem je nejznámějším obchodem na Vsetíně. Důležitým

aspektem je, že Ski Niki rovněž prodává lyže Elan a často za nižší ceny než Ski Sport

Kasárna. Dále prodává české lyže značky Sporten a jako SSK mezi konkurenty oblíbené

lyžařské boty značky Dalbello nebo značky Alpina a Rottefella.

Tento konkurent se však paradoxně občas stává i partnerem, například letos při pořádání

testování lyží značky Elan v Karolínce. Jeho prodejní sortiment je rozvinutější, avšak

půjčovna a servis jsou na mnohem nižší úrovni.

f) Anděl Sport

Důležitým konkurentem, hlavně v oblasti servisu je Anděl Sport rovněž ze Vsetína. Prodejna

se zaměřuje na prodej cyklistického, lyžařského a jiného sportovního vybavení. Hlavní

činností v zimě je servis lyží a snowboardů, kdy podnik uvádí, že má přes 1 000 servisů

ročně. Ceny servisů jsou však asi o 20-30% vyšší než ceny Ski Sport Kasárna. Rozvinutou má

však i půjčovnu lyžařského vybavení.

Půjčovny má dokonce umístěné na více místech - na Pustevnách, ve Velkých Karlovicích,

přímo v prodejně nebo dokonce nabízí možnost on-line rezervace. Stejně jako podnik SSK

poskytuje vybavení na lyžařské kurzy za zvýhodněných podmínek.81

g) Ski Anna, Ski Centrum Rožnov p. Radhoštěm

Oba tyto podniky se nacházejí v Rožnově pod Radhoštěm, ale už nedosahují kvalit

předchozích konkurentů. Jejich výbava a sortiment jsou na mnohem nižší úrovni. Rovněž

webové stránky jsou špatné kvality. Ski Anna se zaměřuje pouze na půjčovnu. Z technických

81 ANDĚL SPORT [online]. © 2011 [cit. 2012-03-15]. Dostupné z WWW: http://www.andelsport.cz/
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důvodů ještě v této sezóně je možné zapůjčení pouze po předchozí telefonické domluvě. Ceny

jsou sice nižší, ale kvalita vybavení a sortiment je mnohem horší.82

Ski Centrum Rožnov se zaměřuje pouze na použité lyžařské a snowboardové vybavení,

a servis lyží. Cenová politika se jen těžko zjišťuje, protože ceník na webových stránkách jsou

naposledy aktualizované v roce 2004. To samo o sobě dost vypovídá o obchodu.

h) Ski Servis Soláň-Sedlo

Tato konkurence má velmi výhodnou polohu, a to přímo na sjezdovkách v Karolince (servis,

půjčovna) a na Soláni (půjčovna). Poskytuje servisní služby a provozuje půjčovny. Ceny jsou

podobné jako u podniku Ski Sport Kasárna, v průměru ale vyšší. Velkou konkurenční

výhodou je blízkost sjezdovek. Výhoda však může být i nevýhodou, protože je půjčovna

umístěna na svahu, není příliš času a pohodlí na zkoušení a rady od prodejců.83

i) Skistav Nový Jičín

Zdatným konkurentem je rovněž společnost Skistav. Ta byla v roce 2011 zrušena s likvidací.

V současné době znovu podniká pod názvem Skistav prim, s. r. o. V roce 2010 SSK s touto

společností pořádala testování lyží Elan na sjezdovce Svinec u Nového Jičína. Firma rovněž

prodává lyže značky Elan. Firma je držitelem certifikátu systému kvality dle ČSN EN ISO

9007:2009. Tržby za rok 2011 byly 1,7 mil. Kč.84

82 SKI ANNA [online]. © 2006 [cit. 2012-03-016]. Dostupné z WWW: http://www.skianna.cz/
83 SOLÁŇ SEDLO [online]. © 2008 [cit. 2012-03-15]. Dostupné z WWW: http://solansedlo.cz/
84 SKI STAV PRIM [online]. © 2010 [cit. 2012-03-15]. Dostupné z WWW: http://www.skistav.cz/
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5.1.5 Hodnocení konkurenčního prostředí

V tabulce č. 5.1 je znázorněno vyhodnocení konkurenčního prostředí zastoupené firmami -

konkurenty z Moravskoslezského a Zlínského kraje. Tabulka byla vytvořena na základě

inspirace od Tiché a Hrona85. V tabulce je porovnáváno 9 největších konkurentů, které si

konkurují převážně v prodeji, servisu a půjčovně lyžařského a snowboardového vybavení.

Bylo vybráno sedm charakteristik, podle kterých jsou podniky posuzovány (cenová politika,

šíře sortimentu aj.).

V každé charakteristice byla bodová škála od jednoho bodu za velmi nízkou (slabou) úroveň

až po pět bodů, kdy podnik splňuje všechny kritéria v plné míře a nejkvalitněji. Body

pro podniky za jednotlivé charakteristiky byly udělovány na základě analýzy konkurenčních

podniků z internetu, z podnikových výkazů, z referencí zákazníků, ze zkušeností a znalostí

majitelů SSK a také z autorových pětiletých zkušeností z prodeje lyžařského

a snowboardového vybavení. Po udělení bodů ve všech kategoriích, byla vytvořena suma,

která definuje umístění podniku v konkurenčním prostředí. To znamená, že podnik

s nejvyšším počtem bodů – Ski Centrum Hranice – se umístil na prvním místě. Ski Centrum

Hranice je tedy pravděpodobně nejsilnějším konkurentem SSK.

Podnikům byla určena jejich pozice v rámci odvětví od prvního do devátého místa. Ski Sport

Kasárna se s 23 body z 35 možných umístil v této silné konkurenci na slušném pátém místě,

což znamená, slibnou pozici, ale také mnoho činností, které je nutno zlepšit. Poslední

kategorií je vážnost konkurence. Proto byli konkurenti rozděleni do 3 skupin, které rozčleňují

podniky podle jejich konkurenční síly. První čtyři podniky byly umístněny do skupiny A,

čtyři včetně podniku Ski Sport Kasárna do skupiny B a pouze Temos Sport do skupiny C,

protože na ostatní konkurenty ztrácí kromě cenové politiky ve všech kategoriích.

85 TICHÁ, Ivana a Jan HRON, ref. 59, s. 89
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Tab. č. 5.1 – Hodnocení konkurenčního prostředí

Hodnocení konkurenčního prostředí

Charakteristika

Konkurent

Temos
Sport

Ski
Centrum

Odry

Ski
Centrum
Hranice

Intersport
Rožnov p.

R.

Sportisimo
Vsetín Ski Niki Anděl

Sport
Skistav

Nový Jičín
Ski Sport
Kasárna

Cenová politika 4 3 4 5 4 4 3 2 3
Kvalitativní základna 1 5 5 2 2 3 3 3 4
Šíře sortimentu 3 5 5 5 5 4 1 4 3
Služby zákazníkům 2 4 5 2 2 3 3 3 4
Technologická
základna 1 4 5 3 2 2 4 3 4
Odbytová základna 2 5 5 5 5 3 3 2 3
Marketingová aktivita 2 3 3 5 5 3 3 2 2

Největší konkurenční
výhoda

poloha,
historie

jméno,
kvalita a
sortiment

půjčovna,
servis,

sortiment

sortiment,
ceny, počet
zákazníků

sortiment,
ceny,

propagace

poprodejní
služby,

sportovní
aktivity

servis,
pořádání

sportovních
akcí

sortiment,
nová

prodejna

Viz.
Konkurenční

výhody

Počet bodů 15 29 32 27 25 22 20 19 23
Pozice v rámci odvětví 9. 2. 1. 3. 4. 6. 7. 8. 5.
Vážnost konkurence C A A A A B B B B

Zdroj: Vlastní zpracování na základě analýzy konkurence
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5.1.6 Analýza zákazníka a jeho spokojenosti

Jednou z hlavních priorit podniku Ski Sport Kasárna je péče o zákazníka. Orientace

na zákazníka je v této době velmi důležitou činností a může oddělovat úspěšné

od neúspěšných. Hlavně pro malé podniky je téměř životně důležitá, protože je to možná

nejdůležitější konkurenční výhoda, které může podnik dosáhnout. O to více se však podnik

musí snažit. Ski Sport Kasárna se proto tohoto kréda drží, a tak orientace na zákazníka tento

podnik dostala na přední pozici minimálně ve Valašském Meziříčí a jeho okolí.

V následujícím grafu je naznačena struktura zákazníků podniku. Reprezentativní vzorek se

skládá z 214 zákazníků. Data byla získávána ze tří zdrojů. Bydliště tedy bylo zjištěno

náhodným výběrem z 90 komisních smluv, z 50 smluv o půjčení a zbytek z dotazníkového

šetření.

Graf č. 5.1 – Struktura zákazníků podniku

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření
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Z tohoto náhodného výběru vyplynulo, že zákazníci obchodu jsou z 34 obcí. Nejvyšší

zastoupení má sídlo společnosti Valašské Meziříčí. Další velká část zákazníků je z osmi

městských částí Valašského Meziříčí. Relativně velké sousední města Vsetín a Rožnov pod

Radhoštěm mají poměrně nízké zastoupení, pravděpodobně z důvodu vysoké konkurence
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5.1.7 Dotazníkové šetření a jeho analýza

Spokojenost zákazníka byla analyzována za pomoci dotazníkového šetření, které probíhalo

pouze mezi zákazníky podniku Ski Sport Kasárna. Dotazník byl vytvořen prostřednictvím

aplikace Google Docs a umístěn na firemní facebook a firemní webové stránky po dobu dvou

měsíců. Za tuto dobu dotazník vyplnilo 61 zákazníků, což je dostatečný počet, aby měl

dotazník vypovídací schopnost a vypověděl o přáních a názorech zákazníků.

Respondenti se rozřazovali do 3 věkových skupin a výsledkem bylo, že 66% je ve věku

21 – 49 let, 23% má méně než 20 let a zbytek má 50 a více let. Dříve než se respondenti

dostali k otázkám ohledně obchodu, odpovídali na obecné otázky. Zajímavé je, že 59%

upřednostňuje malé kamenné obchody před obchodními řetězci s 21% (Intersport aj.) a před

internetovými obchody. To je však ovlivněno tím, že dotazník byl určen hlavně podnikovým

zákazníkům. Dalším důležitým faktem je povědomí zákazníků o podniku znázorněné v grafu

č. 5.3.

Graf č. 5.3 – Zdroj povědomí zákazníků o podniku

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření
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To znamená, že reference hrají velkou roli a také to potvrzuje různé teorie, které říkají,

že starší typy propagace (noviny, rádio, plakáty, poutače aj.) nejsou příliš efektivní. Nebo to

také znamená, že míra propagace podniku je hodně nízká a v této oblasti by mělo být

provedeno několik změn.

První zásadní otázkou při analýze spokojenosti zákazníka byla otázka na polohu a dostupnost

prodejny. Při zadávání otázky panovaly obavy ohledně vzdálenosti obchodu od centra, což by

mohlo některé zákazníky obtěžovat. Zákazníci hodnotili na stupnici od 1 (výborná)

do 5 (špatná), jak je ukázáno v grafu č. 5.4.

Graf č. 5.4 – Hodnocení polohy a dostupnosti podniku

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření

Zákazníci tedy hodnotí polohu velmi kladně, i když je obchod umístěn celkem daleko

od centra města a obytných zón. To je pro podnik příznivá zpráva, protože nemusí přemýšlet

nad změnou sídla podniku, jelikož 71% označuje polohu a dostupnost prvním nebo druhým

bodem na stupnici. Následující otázka úzce souvisí s polohou podniku. Bylo zjišťováno,

jakým způsobem se zákazníci do obchodu dopravují. Autem dojíždí 66% zákazníků.
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Výhodou podniku je velké parkoviště u obchodu, takže zákazníci nemají žádný problém

s parkováním tak, jak to bývá v centru města. Zbytek dochází pěšky nebo jiným způsobem.

Zákazníci hodnotili také velikost prostor, ve kterých je obchod umístěn. Přes 30% zákazníků

uvedlo, že prostory jsou nedostatečné. Naopak dvojnásobek respondentů je s prostory

spokojeno a jejich velikost nevyžaduje změnit. To však neznamená, že by se společnost měla

spokojit s danou situací a dále neexpandovat. Třetina zákazníků by změnu chtěla a zbylá část

by ji určitě také uvítala, jen ji v současné době nevyžaduje. Potěšujícím faktem je,

že na otázku, zda by zákazníci doporučili analyzovaný podnik dalším zájemcům,

odpověděli všichni „ano“.

Rovněž otevírací doba byla hodnocena veskrze kladně. Prvními dvěma známkami ji hodnotilo

69% zákazníků, čtverkou pouze 5% a pětkou nikdo. To znamená, že i když je otevírací doba

značně specifická (13-18 hod. v pracovní dny, 8-12 hod. v sobotu), lidé už jsou na ni zvyklí

a příliš jim nevadí. V další otázce bylo navrženo prodloužení pracovní doby v pracovní dny

o dvě hodiny, tedy od 10:00. To by více vyhovovalo 39% zákazníkům. Pro zbytek to však

důležité není. Prodloužení pracovní doby by však nebylo na škodu. Zajisté by to přineslo

vyšší tržby. Náklady na jednoho pracovníka, který by v této době v obchodě byl, by nebyly

příliš rozdílné oproti současným.

První otázka ohledně prodeje byla zaměřena na sortiment zboží podniku. Zákazníci ho znovu

hodnotili na stupnici od 1 (velký výběr) do 5. Hodnocení je znázorněno v grafu č. 5.5.

I když sortiment podniku oproti konkurenci není příliš široký, zákazníkům to očividně příliš

nevadí. 86% ho hodnotí širokým anebo maximálně průměrným. Platí zde však samozřejmě to

samé jako u velikosti prostor. Zvětšení sortimentu není nutné, nicméně v zájmu udržení

a zvýšení konkurenceschopnosti určitě vhodné.
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Graf č. 5.5 – Hodnocení šíř sortimentu podniku zákazníky (v %)

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření

Na tuto otázku dále navazuje otázka č. 17, kde zákazníci posuzují, kterého zboží má

analyzovaný podnik nedostatek nebo malý výběr. Největší část zákazníků vyjádřila přání

rozšířit sortiment lyží a přidat další značky nových lyží. Druhou nejčastější žádostí byl

prodej oblečení, které v současné době podnik vůbec nenabízí. Dále se vyskytla přání

např. o více chráničů páteře, snowboardových přileb, snowboardů a Skialpových lyží.

V otázce č. 23 byli zákazníci dotázáni, zda by chtěli rozšířit sortiment i o jiné značky nových

lyží než nyní nabízené lyže Elan. 55% procent zákazníků by tuto možnost uvítalo. Hned

v následující otázce mohli účastníci výzkumu uvádět, jakou značku by si přáli nejvíce. Jejich

přání jsou znázorněny v grafu č. 5.6.
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Graf č. 5.6 – Zákazníky požadované značky nových lyží

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření

Nejžádanějšími značkami, které zákazníci zmiňovali, byly Atomic, Fischer a Head.

Možná nejdůležitější otázkou, která se v dotazníku objevila, je důležitost platby kartou

pro zákazníky. Jelikož podnik neumožňuje platbu kreditní (debetní) kartou, je názor

zákazníka na zavedení této možnosti pro podnik zcela zásadní. Otázka tedy zněla: „Jak je

pro Vás důležité, abychom zavedli i platby kartou?“. Odpovědi byly vcelku očekávané

a v souladu s trendem posledních let, kdy bezhotovostní platební styk je téměř tak častý jako

hotovostní platby. Odpovědi jsou znázorněny v grafu č. 5.7.

Z grafu je patrné, že přes 70% zákazníků volilo první dvě možnosti stupnice. Pro podnik

to znamená, že by tuto variantu měl přinejmenším zvážit. Absence možnosti platit kartou

může znamenat velkou nevýhodu oproti konkurenci. Téměř všichni konkurenti touto

možností disponují.
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Graf č. 5.6 – Zákazníky požadované značky nových lyží
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Možná nejdůležitější otázkou, která se v dotazníku objevila, je důležitost platby kartou

pro zákazníky. Jelikož podnik neumožňuje platbu kreditní (debetní) kartou, je názor

zákazníka na zavedení této možnosti pro podnik zcela zásadní. Otázka tedy zněla: „Jak je

pro Vás důležité, abychom zavedli i platby kartou?“. Odpovědi byly vcelku očekávané

a v souladu s trendem posledních let, kdy bezhotovostní platební styk je téměř tak častý jako

hotovostní platby. Odpovědi jsou znázorněny v grafu č. 5.7.

Z grafu je patrné, že přes 70% zákazníků volilo první dvě možnosti stupnice. Pro podnik

to znamená, že by tuto variantu měl přinejmenším zvážit. Absence možnosti platit kartou

může znamenat velkou nevýhodu oproti konkurenci. Téměř všichni konkurenti touto

možností disponují.
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Graf č. 5.7 – Důležitost možnosti platby kartou pro zákazníka

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření

V části týkající se prostředí obchodu je s touto oblastí 82% zákazníků spokojeno. Zbylí měli

připomínky např. k málo místům k sezení pro doprovod. Avšak nejčastějším problémem je

hlučné prostředí ze servisní místnosti umístěné hned vedle prodejny. Tento hluk část

zákazníků obtěžuje, ale rovněž ovlivňuje samotný proces prodeje. Často díky hluku dochází

k nedorozumění, přeslechnutí některých faktů atd. S tímto jevem však při současné kapacitě

není možné mnoho dělat. Jednou možností je zkvalitnění stěn a umístění dveří mezi servis

a obchod. Druhou možností je rozšíření současných kapacit o volnou místnost o patro

výše a následný přesun servisu. Této možnosti bude věnována pozornost také ve SWOT

analýze anebo v návrzích a doporučeních pro podnik.

V otázce č. 26 měli lidé možnost posoudit prostředí pro děti. Polovina zákazníků změnu

doporučuje a navrhuje např. více hraček, knížek nebo televizi s dětskými filmy. Sortiment

dětského zboží lidé označují za dostatečně široký a ceny spíše nízké.

Z otázek ohledně půjčovny vyplývá, že lidé si nejvíce půjčují lyžařské vybavení. Dále

následují přilby s brýlemi a snowboardové vybavení. Pozadu je vybavení na běžky a nejméně
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rozšířeny jsou zatím sněžnice a telemarkové vybavení. Sortiment půjčovny je dle zákazníků

velmi široký. Názor na ceny půjčovny už tak jednotný není. Třetina zákazníků hodnotí ceny

výborně, další třetina velmi dobře a poslední část průměrně. Důležitým faktorem je, že 60%

zákazníků v otázce č. 35 odpověděli, že jsou ochotni si připlatit za kvalitnější zboží

v půjčovně i vyšší cenu. To je zajímavé zjištění s ohledem na uvažované zkvalitnění

půjčovny.

Dále měli zákazníci možnost hodnotit obsluhující personál v prodejně i v půjčovně jak

po lidské, tak i po odborné stránce. Obě oblasti jsou zákazníky hodnoceny nadprůměrně.

Tzn., že lidé považují prodejce za velmi kvalitní a podnik má v pracovní síle konkurenční

výhodu. Přece jenom lépe byla hodnocena lidská stránka, ochota a snaha pracovníků, na čemž

si podnik zakládá nejvíce. Odborná stránka byla hodnocena také velmi dobře, ale je v tomto

ohledu stále na čem pracovat. V prodejně a půjčovně lidé rovněž hodnotili čekací dobu

na obsloužení. Tu považují za velmi krátkou nebo krátkou, což znamená, že i když

v sezóně bývá velký nápor zákazníků, prodejci stíhají obsluhovat rychle zákazníky. To značí,

že počet prodejců je dostatečný.

Jako příležitost v systému půjčování se jeví nový trend, který se začíná stále více praktikovat

– celosezónní zapůjčení dětského (či dospělého) lyžařského (snowboardového) kompletu.

V dotazníku bylo zjišťováno, zda by zákazníci měli o tuto možnost zájem a kolik by případně

byli ochotni za ni zaplatit. Téměř 40% zákazníků by zájem mělo. Ceny, které jsou zákazníci

ochotni akceptovat, jsou znázorněny v grafu č. 5.8.

Zákazníci tedy uváděli ceny, které jsou ochotni zaplatit, a výsledná průměrná hodnota

z udaných cen byla cena 1775 Kč. Tato průměrná cena dokonce odpovídá cenám některých

konkurenčních podniků, které tuto službu poskytují. V grafu je také znázorněna lineární

spojnice trendu. Pod touto přímkou je 13 odpovědí a nad ní zbylých 11. Výsledky trochu

zkresluje maximální hodnota (3300 Kč) a minimální hodnota (300 Kč). Pokud bychom tyto

hodnoty vyjmuli, vyšla by průměrná cena téměř stejná - 1772 Kč.
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Graf č. 5.8 – Maximální cena akceptovatelná zákazníkem

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření

Další otázky ohledně půjčovny se týkaly preference zákazníků ohledně předkládání

občanského průkazu nebo skládání vratné zálohy při zapůjčení zboží z půjčovny.

Přes 60% zákazníků by raději hlásilo číslo občanského průkazu a iniciály místo

současného stavu, kdy lidé skládají vratnou zálohu od 1000 Kč do 5000 Kč. Lidé také

hodnotili, zda jim vyhovuje nynější možnost si půjčovat zboží v neděli od 17 do 18 hodin

anebo zda by chtěli tuto možnost i v sobotu ve stejném čase. Velké většině zákazníků tato

možnost vyhovuje. Sobotní termín požaduje pouze 9 zákazníků, což určitě není dostatečný

počet, kvůli kterému by se měl tento záměr realizovat.

V poslední otázce týkající se půjčovny zákazníci uváděli jeden klad a jeden zápor. Mezi

hlavní uváděné klady patří:

- ochota a vlídnost, odbornost personálu,

- široký sortiment,

- kvalitní lyže,

- uživatelsky příznivé ceny.
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Mezi zápory patří například:

- absence dětských carvingových lyží s radiusem 1,5 m (Lusti žirafa),

- málo místa v půjčovně,

- kvalita snb bot,

- občasné zmatky v půjčovně,

- nemožnost domluvit si termín půjčení i mimo oficiální termín.

Nejčastěji zákazníci zmiňovali široký sortiment a kvalitu lyží. Nejčastější výtky směrovaly

k prostoru půjčovny. To je asi nejslabší stránka půjčovny.

Předposlední sekce otázek byla zaměřena na servisní činnost. V otázce č. 46 zúčastnění

hodnotili kvalitu provedeného servisu. Přes 60% zákazníků servis hodnotí nejlepší možnou

známkou, zbylá část hodnotí servis druhou známkou. To svědčí o velmi vysoké kvalitě

servisu a velkém zlepšení v posledních letech. Ceny lidé hodnotí trochu hůře, ale maximálně

průměrně. Největší část zákazníků (60%) hodnotí ceny servisu známkou 2. To znamená,

že lidé s cenami nejsou nespokojení, což je zásadní informace. Zákazníci by také byli ochotni

si připlatit 30% ceny za urgentní vyřízení servisu do 1 dne. Tuto variantu zvolilo

82% dotázaných. Doba vyřízení servisu je nejčastěji hodnocena jako krátká (53%), poté jako

velmi krátká (25%) a nakonec průměrná (22%). Velmi příjemnou zprávou pro podnik je,

že úplně všichni zákazníci, kteří kdy využili služeb servisu, uvedli, že by doporučili Ski

Sport Kasárna dalším zájemcům.

Poslední povinnou otázkou byl výběr akční nabídky, která by zákazníky asi nejvíce zaujala.

Dotazovaní dostali na výběr z 8 variant, ze kterých měli vybrat 3 nejzajímavější. Výsledky

jsou vyznačeny v grafu č. 5.9.

Varianta s nejvyšším počtem hlasů je roční servis zdarma k novým lyžím a snowboardům.

Tuto možnost už můžou zákazníci Ski Sport Kasárna rok využívat a z dotazníku je patrné,

že se jedná o silnou konkurenční výhodu. Druhou variantou je znovu už podnikem využívaná

možnost, a to možnost vyzkoušení nových nebo použitých lyží a jejich následná koupě.

Jde tedy vidět, že podnik nabízí svým zákazníkům už déle služby, které jsou pro ně zajímavé

a přinášející užitek. Třetí nejčetnější variantou je 10% sleva pro stálé zákazníky. V tomto
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případě by každému stálému86 zákazníkovi byla vystavena zákaznická karta na jeho jméno

a při každém dalším nákupu by dostal 10% slevu.

Graf č. 5.9 – Nejzajímavější akční nabídky pro zákazníky

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření

V poslední části, nepovinných otázek zákazníci v otázce č. 54 uváděli podniky, které by

mohly sloužit jako vzor pro SSK. Mezi těmito vzory byly nejčastěji podniky jako: Ski

centrum Odry, Rossignol Zlín nebo Ina Sport. Zákazníci rovněž vypisovali silné a slabé

stránky podniku:

86 Stálý zákazník – Status stálého zákazníka by zákazník získal například po prvním nákupu nad 3000 Kč nebo
po předložení zjednodušených dokladů se sumou cen vyšší než 3000 Kč.
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případě by každému stálému86 zákazníkovi byla vystavena zákaznická karta na jeho jméno

a při každém dalším nákupu by dostal 10% slevu.

Graf č. 5.9 – Nejzajímavější akční nabídky pro zákazníky

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření

V poslední části, nepovinných otázek zákazníci v otázce č. 54 uváděli podniky, které by

mohly sloužit jako vzor pro SSK. Mezi těmito vzory byly nejčastěji podniky jako: Ski

centrum Odry, Rossignol Zlín nebo Ina Sport. Zákazníci rovněž vypisovali silné a slabé

stránky podniku:

86 Stálý zákazník – Status stálého zákazníka by zákazník získal například po prvním nákupu nad 3000 Kč nebo
po předložení zjednodušených dokladů se sumou cen vyšší než 3000 Kč.
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Počet hlasů

Nejzajímavější akční nabídky pro zákazníky
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Silné stránky:

- nízké ceny,

- příjemné prostředí a obsluha,

- velký počet prodejců,

- odborný personál,

- kvalitní a široký výběr,

- parkoviště,

- výhoda komisního prodeje.

Slabé stránky:

- málo prostoru,

- hluk ze servisu,

- málo značek lyží,

- nelze platit kartou,

- není otevřeno ráno,

- úzký sortiment,

- vzdálenost obchodu od centra.

V úplně poslední otázce měli zákazníci možnost připsat jakékoliv připomínky, stížnosti,

doporučení nebo pochvaly. Vyskytlo se zde tedy například doporučení zvýšení povědomí

o fun carvingu, zavedení oblečení do prodejního sortimentu, pochvaly péče o zákazníka,

servisu, ochoty personálu, vzhledu personálu, doporučení na rozšíření sortimentu a počtu

značek lyží, skialpových lyží, doporučení preferovat nízké ceny než akce, slevy atd.

5.2 Analýza interního prostředí

Aby byly objasněny aspekty interního prostředí, bude provedena analýzu podnikových tržeb

v sezónách 10/11 a 11/12. Analyzovány budou také jednotlivé typy zboží prodávané v sezóně

11/12. Z jednotlivých typů zboží bude vypočítán hlavně zisk, rentabilita nákladů a tržeb,

průměrná cena, průměrná marže nebo hodnota zboží na skladě. Důležitou částí prodeje je také

komisní prodej, proto i z něho budou spočítány různé charakteristiky za poslední 3 sezóny.

V této části budou také v tabulkách podle důležitosti seřazeny konkurenční výhody podniku

vázané na různé prvky. Důležitou částí bude SWOT analýza, ze které mimo jiné budou

vycházet závěry a doporučení k následnému vývoji podniku.

5.2.1 Analýza tržeb

Aby byl dostatečně patrný sezónní charakter prodeje podniku Ski Sport Kasárna, je v grafu

č. 5.10 znázorněn vývoj tržeb v roce 2011. Je z něho jasně patrný sestupný trend od ledna
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až do července. Od srpna naopak začínají tržby růst a v prosinci dosahují svého vrcholu. Rok

2011 byl specifický tím, že bylo otevřeno celý rok. Proto jsou tržby, i když nižší, i v letních

měsících. V jiných letech je přes léto zavřeno, ale i tak podnik generuje nějaké tržby, protože

je například vykonávána servisní činnost. V tab. č. 5.2 jsou také doplněny celkové tržby

za rok 2011, které dosáhly téměř 2 mil. Kč. Všechna data jsou čerpána z podnikového

účetnictví.

Graf č. 5.10 – Vývoj tržeb podniku Ski Sport Kasárna v roce 2011

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření

Tab. č. 5.2 – Vývoj tržeb podniku Ski Sport Kasárna v roce 2011

Leden Únor Březen Duben Květen Červen
Tržby 394 579 Kč 230 694 Kč 183 928 Kč 70 802 Kč 63 800 Kč 43 938 Kč

Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem
38 175 Kč 49 980 Kč 77 390 Kč 137 826 Kč 223 574 Kč 435 616 Kč 1 950 302 Kč

Zdroj: Vlastní zpracování

V následující části budou porovnány tržby v posledních dvou sezónách. Tak aby byly data

porovnatelná, budou porovnány tržby od září do únoru, tedy 6 měsíční zimní sezóna.
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Vývoj tržeb podniku Ski Sport Kasárna v roce 2011
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Graf č. 5.11 – Vývoj tržeb podniku v sezóně 2010/2011

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření

Graf č. 5.12 – Vývoj tržeb podniku v sezóně 2011/2012

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření

Celkové tržby za sezónu 2010/2011 byly 1 846 132 Kč. Celkové tržby za sezónu 2011/2012

byly 1 881 794 Kč.

Sezóna 10/11 byla specifická nadmíru prodejně vydařeným prosincem. Naopak v letošní

sezóně byl měsíc s nejvyššími tržbami leden. Letošní sezóna se vyznačovala velmi nízkými

tržbami až do Vánoc z důvodu absence sněhové pokrývky, což působilo na zákazníky
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a negativně ovlivnilo tržby obchodníků. Negativním prvek v lednu a únoru byly zase velké

mrazy, které rovněž mohly zapříčinit pokles tržeb. Z grafů a celkových tržeb je patrné,

že v souhrnu jsou sezóny velmi podobné. Jen letos jsou tržby rovnoměrněji rozložené.

Nicméně každá sezóna dosahuje v určitém měsíci svého vrcholu a poté tržby zpravidla rychle

klesají.

5.2.2 Analýza prodeje a zboží

Podle stavu prodeje a zboží dle prodaného zboží a účetnictví k 1. 3. 2012 bylo vybráno

9 nejdůležitějších kategorií zboží, u kterých je vypočítáno několik charakteristik. Všechny

hodnoty jsou ukázány v tab. č. 5.3. První charakteristikou, která je vypočítána, jsou tržby

v prodejních cenách. Největší tržby87 z vybraných kategorií generují logicky nové lyže.

Významnou položkou v tržbách jsou i lyžařské boty, které vygenerovaly tržby téměř

200 tisíc Kč. Druhou charakteristikou jsou nákupní ceny ve velkoobchodních cenách. Tržby

i nákupní ceny jsou i s DPH. Pokud jsou známy tržby i náklady na dané zboží, je možné

spočítat základní ekonomický ukazatel, a to zisk z jednotlivých typů zboží. Nejvyšší zisk

znovu generují nové lyže, a to v hodnotě téměř 104 tisíc Kč. Zisky z ostatních položek jsou

menší než 45 tisíc Kč. Důležitým ukazatelem je rentabilita nákladů88 a rentabilita tržeb89.

Pokud se ROC počítá na podnikové úrovni ve vztahu s hospodářským výsledkem za účetní

období, uvádí se, že by se měla pohybovat nad 10%.

U jednotlivých zboží by samozřejmě míra měla být mnohem vyšší. Nejvyšší rentabilitu (81%)

má prodej použitých lyžařských bot. To znamená, že podnik musí vynaložit 0,81 Kč, aby

dosáhl 1 Kč zisku, což je velmi dobrá hodnota. Použité lyžařské boty mají také nejvyšší ROS

(45%). Nejvíce kusů se v této sezóně prozatím prodalo nových přileb. Zboží s nejvyšší

průměrnou cenou (tržby/počet prodaných kusů) jsou samozřejmě nové lyže (7 627 Kč)

a za nimi lyže použité (4 775 Kč). Průměrná marže na prodaných výrobcích byla vypočítána

jako zisk/počet prodaných kusů. Nejvyšší průměrnou marži mají nové lyže, ale pokud se

podíváme na rentability, tak prodej nových lyží až tak výhodný není. Poslední

charakteristikou je stav zboží na skladě ve VOC s DPH.

87 Nejvyšší hodnoty jednotlivých ukazatelů jsou zvýrazněny tučně.
88 ROC - vyjadřuje, kolik Kč nákladů je nutno ve firmě vynaložit, abychom dosáhli 1,-Kč zisku.
89 ROS - poskytuje informaci o tom, jak velké výnosy je nutno ve firmě vytvořit, abychom dosáhli 1,-Kč zisku
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Tab. č. 5.3 – Analýza prodeje a zboží v sezóně 11/12

Analýza prodeje a zboží v sezóně 2011/2012

Prodej v sezóně 2011/2012 -
stav k 1. 3. 2012

Vysvětlivky Nové lyže Nové lyžařské
boty Použité lyže Použité

lyžařské boty
Tržby v PC T 457 618,00 Kč 195 400,00 Kč 109 820,00 Kč 87 150,00 Kč
Náklady ve VOC N 353 720,82 Kč 152 224,66 Kč 78 202,50 Kč 48 198,11 Kč
Zisk z daného zboží T - N 103 897,18 Kč 43 175,34 Kč 31 617,50 Kč 38 951,89 Kč
Rentabilita nákladů ROC = Z/N 0,29 Kč 0,28 Kč 0,40 Kč 0,81 Kč
Rentabilita tržeb ROS = Z/T 0,22 Kč 0,22 Kč 0,29 Kč 0,45 Kč
Prodané zboží (v ks) n 60 59 23 58
Průměrná cena T/n 7 626,97 Kč 3 311,86 Kč 4 774,78 Kč 1 502,59 Kč
Průměrná marže Z/n 1 731,62 Kč 731,79 Kč 1 374,67 Kč 671,58 Kč
Zboží na skladě ve VOC 235 583,32 Kč 149 908,62 Kč 19 808,00 Kč 14 220,00 Kč

Prodej v sezóně 2011/2012 -
stav k 1. 3. 2012

Nové přilby Nové snb Nové snb vázání Nové snb boty Lyžařské brýle Celkem

Tržby v PC 90 240,00 Kč 65 440,00 Kč 37 040,00 Kč 43 510,00 Kč 43 140,00 Kč 849 988,00 Kč
Náklady ve VOC 62 242,64 Kč 50 252,30 Kč 28 118,38 Kč 32 952,65 Kč 25 281,20 Kč 632 346,09 Kč
Zisk z daného zboží 27 997,36 Kč 15 187,70 Kč 8 921,62 Kč 10 557,35 Kč 17 858,80 Kč 217 641,91 Kč
Rentabilita nákladů 0,45 Kč 0,30 Kč 0,32 Kč 0,32 Kč 0,71 Kč 0,45 Kč
Rentabilita tržeb 0,31 Kč 0,23 Kč 0,24 Kč 0,24 Kč 0,41 Kč 0,30 Kč
Prodané zboží (v ks) 86 17 16 21 46 x
Průměrná cena 1 049,30 Kč 3 849,41 Kč 2 315,00 Kč 2 071,90 Kč 937,83 Kč 4 304,05 Kč
Průměrná marže 325,55 Kč 893,39 Kč 557,60 Kč 502,73 Kč 388,23 Kč 1 127,42 Kč
Zboží na skladě ve VOC 77 573,15 Kč 15 782,30 Kč 14 400,98 Kč 8 701,68 Kč 21 627,60 Kč 419 519,94 Kč
Zdroj: Vlastní zpracování na základě analýzy podnikového účetnictví
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Z celkových tržeb je tedy patrné, že v analýze prodeje z tab. č. 3 nejsou všechny tržby

podniku. Chybí zde například prodej komisního zboží, půjčovna, servisní činnost aj. Avšak je

zde také patrné, že průměrná rentabilita nákladů ze všech 9 kategorií je 45%, což je slušná

hodnota. Rentabilita tržeb je na dobrých 30%. Průměrná marže na libovolném zboží je tedy

1 127 Kč, což však hodně navyšuje prodej lyží.

5.2.3 Analýza komisního prodeje

Důležitou stránkou prodeje jak pro podnik, tak i pro jeho zákazníky je komisní prodej. Lidé

zde mají možnost prodat své použité zboží, které nemají možnost prodat jiným způsobem.

Tato činnost si získává každým rokem čím dál větší oblibu. Rozbor je naznačen v tab. č. 5.4.

Tab. č. 5.4 – Analýza komisního prodeje k 1. 3. 2012

Analýza komisního prodeje k 1. 3. 2012

Komisní prodej -
stav k 1. 3. 12 Vysvětlivky

Sezóna
Celkem

11/12 10/11 9/10

Tržby T 278 400 Kč 174 760 Kč 137 530 Kč 590 690 Kč

Vyplacená
komise N 212 630 Kč 143 242 Kč 114 850 Kč 470 722 Kč

Zisk Z = T - N 65 770 Kč 31 518 Kč 22 680 Kč 119 968 Kč

Rentabilita tržeb ROS = (Z/T) 0,24 Kč 0,18 Kč 0,16 Kč 0,19 Kč

Počet prodaných
položek n 295 157 139 591

Průměrná cena
položky T/n 943,73 Kč 1 113,12 Kč 989,42 Kč 1 015,42 Kč

Průměrný zisk/ks
pro podnik Z/n 222,95 Kč 200,75 Kč 163,17 Kč 195,62 Kč

Průměrný zisk/ks
pro komitenta N/n 720,78 Kč 912,37 Kč 826,26 Kč 819,80 Kč

Hodnota
neprodaného
zboží

Zásoby 204 439 Kč 45 020 Kč 17 950 Kč 267 409 Kč
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Z tabulky jasně vyplývá, že od roku 2009 tržby vzrostly o 203%. Celkové tržby za tyto

3 sezóny jsou téměř 600 tisíc Kč. S komisním prodejem samozřejmě souvisí i vyplácení

částek určených pro zákazníka. Tato částka za 3 sezóny činila 471 tisíc Kč. To znamená,

že zisk z této činnosti byl téměř 120 tisíc Kč. Rentabilita tržeb je nejvyšší až v této sezóně

(24%). Tento rok také dramaticky stoupl počet uzavřených komisních smluv a počet

prodaných položek ze 139 v sezóně 09/10 na současných 295 ks. Průměrná cena položky je

944 Kč. A z každé položky jde pro podnik průměrně 223 Kč. Naopak pro komitenta jde

721 Kč. V současnosti se v obchodě nachází ještě komisní zboží v hodnotě 204 439 Kč. To je

téměř pětinásobek toho, co se v podniku nacházelo na konci loňské sezóny.

5.2.4 Analýza konkurenčních výhod podniku vázaných na určité prvky

V následující tabulce je znázorněn výčet konkurenčních výhod, kterými disponuje podnik Ski

Sport Kasárna. Tabulka je vytvořena na základě zkušeností s daným podnikem, s jeho

zákazníky a jeho postavením na trhu. Tyto výhody byly dále konzultovány s majiteli podniku

a byla jim přiřazena důležitost a hodnocení od 1 do 5. Jedna znamená velmi důležitá, výborná

konkurenční výhoda. Hodnota pět neudává analogicky nejhorší, nejméně důležitou

konkurenční výhodu, ale jedná se o konkurenční výhodu, která v porovnání s ostatními nemá

až takový vliv pro podnik nebo pro zákazníka. Toto hodnocení tedy udává, do jaké míry

konkurenční výhoda pomáhá porážet konkurenty a lákat zákazníky.

Tab. č. 5.5 – Konkurenční výhody podniku Ski Sport Kasárna – hodnocení 1

Konkurenční
výhoda

Prvek,
na který je

výhoda
vázána

Popis

Hodnocení
konkurenční

výhody
podniku (1-5)

Provozní
náklady Cena

Zákazník může například ušetřit využitím
ročního servisu zdarma u nových lyží a snb. To
znamená, že snižuje cenu, kterou by normálně
musel platit po dobu životnosti produktu.

1
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Hodnotová
cena (servis
lyží)

Cena

Jelikož je od letošní sezóny v servisu
kvalifikovaný pracovník, který vykonává pouze
tuto práci, kvalita a rychlost se zvýšila. Ceny
servisu jsou oproti konkurenci průměrné, spíše
nízké. Tzn. růst hodnotové ceny.

1

Úplnost a
komplexnost
informace

Informace
poskytnuté
o produktu

V obchodě jsou prodejci, kteří buď provozují
závodně lyžování nebo se o něho dlouhodobě
zajímají,. Takže odbornost a informovanost
zákazníka je na vysoké úrovni.

1

Kvalita opravy
a servisu

Servisní
služby

Jak už bylo zmíněno, kvalita servisu a oprav je
velmi vysoké úrovni. 1

Vyzkoušení
nových lyží Ostatní KV

Téměř všechny nové lyže Elan si v podniku
může zákazník vyzkoušet, porovnat s jinými
modely.

1

Tab. č. 5.6 – Konkurenční výhody podniku Ski Sport Kasárna – hodnocení 2

Konkurenční
výhoda

Prvek,
na který je

výhoda
vázána

Popis

Hodnocení
konkurenční

výhody
podniku (1-5)

Prodejní cena Cena

Ceny nového zboží jsou často podobné jako
ceny v internetových obchodech. Některé jsou
vyšší, ale ceny často nejsou fixní a i na dané
ceny je poskytována sleva dle zákazníka.

2

Dárek za
věrnost
servisní síti

Servisní
služby

Zákazníci servisu dostávají kartičku za věrnost.
Každý šestý servis je zdarma. 2

Půjčovné
zdarma Ostatní KV

Pokud si zákazník půjčí nové či použité lyže a
rozhodne se pro jejich koupi, půjčovné nemusí
platit.

2

Možnost
vrácení či
výměny

Ostatní KV
Možnost si téměř veškeré zboží, buď doma
nebo i na sjezdovkách, vyzkoušet a v případě
problémů ho bezplatně vrátit či vyměnit.

2

Výměna
použitého
zboží

Ostatní KV

Často využívaná možnost u rodičů s dětmi.
Rodiče vymění dětské vybavení za použité
vybavení ve větších velikostech s finančním
doplatkem.

2
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Ochota,
vlídnost
prodejců

Ostatní KV

Podnik praktikuje vysokou orientaci na
zákazníka. Každý prodejce se snaží maximálně
vyhovět zákazníkovi a vždy být vlídný a
nápomocný, což podniku pomohlo vybudovat
dobré jméno.

2

Komisní
prodej Ostatní KV

Téměř každé použité zboží může zákazník
umístit do komise. Jakmile bude zboží prodáno,
je zákazníkovi vyplacena jím určená částka
mínus provize podniku.

2

Tab. č. 5.7 – Konkurenční výhody podniku Ski Sport Kasárna – hodnocení 3

Konkurenční
výhoda

Prvek,
na který je

výhoda
vázána

Popis

Hodnocení
konkurenční

výhody
podniku (1-5)

Hodnotová
cena (lyže
Elan)

Cena

Jelikož jsou lyže Elan jedněmi z nejlépe
hodnocených lyží, jejich užitná hodnota je
vysoká. Ceny lyží Elan jsou oproti
konkurenčním typům průměrné. To znamená,
že hodnotová cena u nových lyží je poměrně
vysoká.

3

Testování lyží Ostatní KV
Podnik každoročně (1-2x ročně) uspořádává
testování lyží Elan zdarma na vybraných
sjezdovkách.

3

Novinka a
cena Cena Podnik prodává lyže, které jsou určené až na

další sezónu, v předprodeji se slevou až 20%. 3

Technická
dokonalost a
cena

Cena Lyže Elan jsou na špičkové úrovni, oceněné
mnoha cenami a za dobrou cenu. 3
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Tab. č. 5.8 – Konkurenční výhody podniku Ski Sport Kasárna – hodnocení 4

Konkurenční
výhoda

Prvek,
na který je

výhoda
vázána

Popis

Hodnocení
konkurenční

výhody
podniku (1-5)

Spotřebitelská
cena Cena

Pokud zákazník dává zboží do komisního
prodeje a dříve v obchodě koupil nějaké zboží
za hodnotu vyšší než 1 000 Kč, provize z
komisního prodeje se pro podnik snižuje z 20%
na 10%.

4

Držitel
certifikátu Jakost Lyže Elan jsou držitelem certifikátu ISO 14001. 4

Made in… Jakost Made in Czech - Prodej českých lyží Lusti,
snowboardy Ace, hole Gabel. 4

Rychlost
přepravy Logistika

Velká většina zboží, které si zákazníci v
podniku objednají, je doručeno do obchodu do
dvou - tří dnů a ještě týž den si ho mohou
zákazníci vyzvednout.

4

Slevy pro
závodníky Ostatní KV Podnik podporuje lyžařské kluby a poskytuje

jim až 30% slevy. 4

5.3 SWOT analýza

Závěry provedené v předešlých analýzách, dotazníku, ale také doporučení a názory majitelů,

a autorovy zkušenosti a zjištění je možné shrnout do následující matice silných a slabých

stránek, příležitostí a hrozeb. Silné a slabé stránky spadají do interního prostředí podniku,

naopak příležitosti a hrozby jsou oblasti z externího prostředí.

Tab. č. 5.9 – SWOT analýza podniku Ski Sport Kasárna

SWOT analýza

Analýza interního prostředí
Silné stránky Slabé stránky

- dobré jméno - žádní stálí zaměstnanci

- odborné znalosti prodejců - vysoká fluktuace pomocných pracovních sil
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- odborný pracovník na servisní činnost - vytíženost majitelů

- otevřeno každý den - sezónnost prodeje

- možnost komisního prodeje - otevřeno pouze v zimních měsících

- prodej nového i použitého zboží - otevřeno až od 13 hodin

- velmi kvalitní systém půjčovny - úzký sortiment zboží

- pravidelné testovací akce lyží - pouze jedna značka nových lyží
- možnost vyzkoušet si lyže před jejich
koupí - malé prostory prodejny

- velmi nízké ceny snowboardů - omezené kapacity skladu

- vztah se zákazníky - vysoká míra hluku ze servisní místnosti

- široký sortiment dětského zboží - relativně slabá propagace podniku
- transformace ze sdružení f. o. na spol. s
r. o. - pěší vzdálenost od centra

- v půjčovně nově i běžkařské vybavení - nemožnost platit platební kartou
- roční servis zdarma k novým lyžím a
snb

- relativně vysoké vratné zálohy na půjčení
zboží

- akce 5+1 servis zdarma - občasné zmatky v procesu půjčování

- zákazník neplatí půjčovné lyží, pokud si
je posléze koupí

- nemožnost domluvit si termín půjčení i mimo
oficiální termíny

- podnik je plátcem DPH - nízká kvalita firemních webových stránek

- webové stránky a stránky na facebooku

- velké parkoviště před prodejnou

- kvalitní lyže Elan

- dobré vztahy s dodavateli

- široké portfolio dodavatelů
- zvýhodněné ceny za půjčení pro
lyžařské kurzy
- zvýhodněné ceny pro sportovní kluby

- velmi dobré reference o podniku

- nízké ceny dětského zboží

- ochota obsluhujícího personálu v prodeji
i půjčovně

- krátké čekací doby

- vysoká kvalita servisu

- růstová strategie podniku

- obecně nízké ceny
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Analýza externího prostředí
Příležitosti Hrozby

- možnost využít místnost nad prodejnou,
která je identická jako prodejna, k rozšíření
kapacity

- velká část zákazníků je pouze z Valašského
Meziříčí a přilehlého okolí

- zákaznická karta se slevou 10% pro stálé
zákazníky

- ztráta dodavatele snb vybavení Gravity v
další sezóně

- zvýšení klientely z důvodu prodloužení
otevírací doby o 2 hodiny

- ztráta zákazníků kvůli postupnému
zastarávání půjčovny

- cyklostezka Horní Bečva - Val. Mez. -
Vsetín - Velké Karlovice

- nejžádanější značky lyží - Atomic, Fischer,
Head

- postupné snižování administrativní zátěže
reformami vlády

- vstup Intersportu i na trh půjčování
zimního vybavení

- rostoucí obliba snowboardů a jiných
nových zimních sportů

- odchod zákazníků z důvodu úzkého
sortimentu lyží

- další rozšíření klientely ve Valašském
Meziříčí a okolí z důvodu slabé konkurence

- velmi nízké ceny globálních podniků
(Intersport, Sportisimo aj.)

- ochota lidí si připlatit za kvalitnější zboží
v půjčovně - vlivy počasí

- ochota lidí si připlatit za urgentní servis
30% ceny - stagnace ekonomiky

- vysoká poptávka po půjčovně zimních
bruslí - růst DPH a jiných daní

- vysoká poptávka po broušení zimních
bruslí - rostoucí obezita dětí i dospělých

- růst komisního prodeje - globalizace
- pokus o obnovu prodeje in-line bruslí a
doplňků - ekonomická krize

- tradice lyžování v regionu - pokles lyžařských kurzů v posledních
letech

- dohoda o provedení práce - až 300 hodin - rostoucí inflace
- akce celosezónního půjčování zimních
doplňků - hrozba zmrazení růstu příjmů obyvatelstva

- zavedení on-line rezervace zboží na
půjčení - rozsáhlé změny v pracovním právu

- prodej sportovního oblečení - stárnutí obyvatel - změny preferencí

- velmi nízké ceny internetových obchodů

Silné stránky: 32 Příležitosti: 18

Slabé stránky: 18 Hrozby: 19
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5.4 Návrh strategie a možnosti zvýšení konkurenceschopnosti podniku

Na základě všech dostupných faktů, analýz a závěrů jsou podniku doporučena následující

zaměření a strategie:

- Strategie: fokální strategie s odlišným zaměřením pro jednotlivé podnikové činnosti,

- Zaměření: vysoká orientace na zákazníka a péče o zákazníka,

- Cílová pozice na trhu: hrát úlohu agresivního nováčka a dosažení pozice mezi TOP 5.

Pokud by podnik volil strategii pouze dle SWOT analýzy, měl by využít svých silných stránek

k eliminaci hrozeb, tedy přístup S – T. Silné stránky jsou proti hrozbám v poměru 32 ku 19.

Příležitosti a slabé stránky mají shodný počet charakteristik – 18. Avšak zavádění strategie

pouze na základě SWOT analýzy by bylo chybné. Proto k výběru strategie budou použity

i výsledky z analýzy externího a interního okolí.

Jelikož je podnik Ski Sport Kasárna malým podnikem, bylo by velmi obtížné, až nereálné,

aby praktikoval jinou než fokální strategii. Proto by měl podnik využít výklenky, které velké

konkurenční podniky efektivně nevyužívají, a které disponují nevyužitým potenciálem.

Do těchto výklenků například spadá půjčovna a servisní činnost. Také by se měl zaměřit

na správné segmenty. Jen těžko bude přesvědčovat k nákupu segment studentů a mladých lidí,

kteří se velmi často rozhodují ke koupi podle ceny anebo hodně odlišného stylu a designu

než nabízí SSK. Hlavními segmenty, na které by se podnik měl zaměřit, jsou:

- rodiny s dětmi,

- zákazníci, kterým záleží na kvalitě provedené práce a kvalitě služeb (př. u servisu),

- zákazníci, kteří preferují osobní kontakt, odborné rady, dlouhodobý vztah s podnikem.

Proto by měl podnik zvolit specializační strategii. Bylo by však chybou praktikovat

na všechny podnikové činnosti pouze diferenciační (resp. nákladovou) fokální strategii.

Jednou z činností, kde by mohla být praktikována specializační diferenciační strategie, je

servisní činnost. Na servisní činnost a půjčovnu nejsou globální podniky příliš zaměřeny,

protože pro ně nepředstavují dostatečný potenciál. Tyto podniky služby jako servis
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a půjčovnu buď vůbec neposkytují anebo je neposkytují v dostatečné kvalitě. V tomto odvětví

tedy existuje docela velký výklenek, kterého může SSK využít.

Servis lyží a snowboardů podniku SSK je v současné době na velmi vysoké úrovni. Za tuto

činnost by tedy bylo patřičné žádat i vyšší cenu než je nyní. Na druhou stranu zvyšování cen

servisu by pro podnik nebylo nejlepší variantou. Hlavním důvodem je struktura zákazníků.

Mezi zákazníky je mnoho rodin a jednotlivců, kteří jako hlavní hodnotící kritérium zvažují

cenu, a teprve poté kvalitu. Jelikož zákazníci v dotazníku kvalitu hodnotili na výbornou

a cenu jako velmi dobrou, mělo by to znamenat v příštích letech nárůst pozitivních referencí

a s tím spojený nárůst zákazníků a tržeb.

Je nutné poznamenat, že pozitivní (resp. negativní) reference jsou v tomto oboru

zásadním faktem a nejvíce napomáhají k růstu počtu zákazníků. To dokazuje i dotazníkové

šetření, ze kterého vyplynulo, že nejvíce lidí o podniku ví z reference druhých. U servisu

to platí dvojnásob. Proto by bylo mnohem efektivnější ponechat nízké ceny a u servisní

činnosti praktikovat nadále nákladovou fokální strategii.

Už nyní má podnik jedny z nejnižších cen servisů v regionu, a pokud bude udržovat

či zvyšovat kvalitu (například investicemi do servisních strojů), a tím rozvíjet spokojenost

zákazníků, je úspěch zaručen. Zvláště pokud bude tato strategie nadále podporována

marketingovými aktivitami jako je 5+1 servis zdarma, karta zákazníka aj. To znamená,

že podnik by měl praktikovat u servisu fokální strategii se zaměřením na nízké ceny, a se

zaměřením na segment, kterému záleží na kvalitě provedené práce. Tito lidé jsou sice ochotni

zaplatit za práci více peněz. Ale v konečném důsledku to bude znamenat, že podnik naláká

tyto zákazníky na kvalitní servis a další zákazníky naláká na nízké ceny. Z toho by pro podnik

mělo plynout rozšíření klientely o movitější zákazníky i v prodejní činnosti, která generuje

největší tržby.

Nákladová specializační strategie by měla být také aplikována v půjčovně ze stejného

důvodu jako u servisu. V půjčovně je důraz zákazníků na cenu ještě mnohem patrnější,

protože hlavními zákazníky půjčovny jsou rodiny s dětmi, lyžařské kurzy a začátečníci. Tito

zákazníci si většinou nekupují zboží z prodejny, ale raději si ho půjčují. A proto většinou

nemají zájem si zaplatit více peněz za kvalitnější zboží anebo diferencované služby

od konkurence. To vše směřuje k nákladové strategii, tedy koncepci nízkých cen půjčování.
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V dotazníku uváděli zákazníci, že ceny a kvalita půjčovny je dostatečná. Nicméně by bylo

vhodné v půjčovně provést řadu změn tak, aby si podnik udržel postavení před konkurencí

a také lépe odolával možným hrozbám z nastupující konkurence uvedené v Porterově modelu.

Bylo by vhodné obměnit část půjčovny z důvodu zastarávání některých typů zboží.

Vyměněny by měly být část lyžařských bot Rossignol Liberty, které jsou už některé

poškozené, a Salomon Symbio, které jsou velmi nízké kvality. Opotřebováno je asi 20%

snowboardových bot. Téměř kompletní obměnu už potřebují základní lyže Rossignol Cut,

které si půjčují převážně začátečníci a účastníci lyžařských kurzů.

To znamená, že do půjčovny by měla být v následujících dvou letech investována částka

přesahující 115 tisíc Kč. Kalkulace tohoto návrhu je znázorněna v části „Doporučení

pro podnik SKK“ a v příloze č. 2. V případě ještě vyšších investic do lyžařského vybavení by

podnik mohl zvážit koncept celosezónního půjčování dětského vybavení, které by bylo

pro segment rodičů s dětmi velmi zajímavou možností z důvodu finanční náročnosti

každoroční obnovy lyžařské výbavy pro děti. Mezi výhodné nabídky, které by podnik mohl

nabízet, patří například každé 6. půjčení zboží z půjčovny zdarma nebo uplatnění již zmíněné

karty zákazníka s 10% slevou.

Diferenciační strategie by měla být aplikována v oblasti prodeje, a to hlavně formou

poskytování výhod zákazníkům. Malý kamenný obchod jako Ski Sport Kasárna nemá

v současnosti šanci konkurovat cenou velkým globálním podnikům, ale ani internetovým

obchodům. Jelikož podnik nemá šanci konkurovat cenou, musí zákazníkům vynahradit

vyšší ceny různými výhodami. Proto je nutné, aby neustále vymýšlel nové výhody

pro zákazníky, které předčí okolní konkurenci.

Jednou z takových výhod může být v dotazníku zákazníky vybraná varianta zákaznické karty

s 10% slevou. Podnik by se měl snažit stále více zvyšovat loajalitu zákazníků, která

zapříčiňuje jejich nižší citlivost na změny cen. U prodeje, který globální podniky

a internetové obchody poskytují na velmi dobré úrovni hlavně s ohledem na cenovou politiku,

musí podnik využívat diferenciaci z pohledu odborných rad, chování k zákazníkovi,

doprovodných služeb aj. Malé konkurenční podniky v okolí bude muset SSK porazit

spojením konkurenčních výhod a nižších cen.
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Další velmi důležitou částí, bez které malý podnik podnikající v oblasti obchodu nemá šanci

na přežití, je orientace na zákazníka. To je největší síla malých podniků oproti podnikům

velkým. Podnik SSK má v současnosti velmi dobrý vztah se svými zákazníky, avšak i zde se

najdou různé nedostatky.

Podnik by se například měl mnohem více zaměřit na komunikaci se zákazníkem po telefonu.

SSK má firemní telefon, ale ten je mimo otevírací dobu umístěn v prodejně. To znamená,

že lidé, kteří volají v tuto dobu, se nedovolají. Zaměstnanci jim sice později někdy volají

zpátky, ale i to není samozřejmostí. To vše může znamenat ztrátu zákazníka. Problémem také

může být zkracování délky hovorů, ke kterému zaměstnance nutí vytíženost, tlak zákazníků

v prodejně. To může na jednu stranu odrazovat zákazníka u telefonu, ale i zákazníka, který

musí čekat na vyřízení hovoru. Ideální variantou by tedy mělo být upřednostnění

obsluhovaného zákazníka před volajícím, ale zmeškaný hovor by měl zaměstnanec ve volné

chvíli okamžitě vyřídit. A tak uspokojit všechny zákazníky a rozvíjet jejich loajálnost.

Podle názorů zákazníků v dotazníkovém šetření je odborná stránka, a hlavně přístup

prodejců k zákazníkům na výborné úrovni. Jak už bylo řečeno, vyšší loajálnost zákazníků

snižuje citlivost zákazníků na změny cen. Proto by měl podnik i nadále klást důraz hlavně

na chování prodejců, vstřícnost, ochotu. Tyto vlastnosti by loajalitu měly zvyšovat. Naopak

výhody pro zákazníky budou mít současně i funkci přilákání zákazníků.

Pokud jde o dosažení cílové pozice na trhu, má podnik na výběr 6 již zmíněných postupů.

Jen těžko se bude moct podnik usilovat o to být na špičce trhu s nejvyšším podílem. Potenciál

podniku také nepředurčuje podnik k tomu, aby se spokojil s pozicí outsidera, který nemá

téměř šanci na úspěch. Podnik by se mohl spokojit s rolí uprostřed, kterou v současné době

dle hodnocení konkurenčního prostředí na tomto trhu zastává, a stále by generoval na tento

podnik relativně vysoké tržby. Nejlepší by pro podnik však bylo hrát úlohu agresivního

nováčka spojenou se strategií dosažení přední pozice mezi prvními pěti konkurenty

na tomto trhu. I když SSK podniká v tomto oboru už 7 let, je na daném trhu stále nejmladším

podnikem, proto by jako mladý podnik měl být tvůrčí, inovativní a postupně se rozvíjející.

Tím by si měl podnik vydobýt přední pozici na trhu a je v možnostech podniku se dostat

alespoň mezi první 4 podniky, a na tomto místě se držet, odolávat tlaku konkurence

a postupně se stále rozvíjet.
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5.5 Doporučení na zvýšení konkurenceschopnosti podniku

Ski Sport Kasárna

V této části budou shrnuty základní poznatky z celé diplomové práce a v bodech budou

vypsány hlavní doporučení, které by měl podnik aplikovat v praxi tak, aby byla stále

zvyšována konkurenceschopnost podniku. Ostatní doporučení jsou v jednotlivých částech

praktické části diplomové práce. I když konkurenceschopnost podniku je na poměrně vysoké

úrovni, měl by aplikovat některé z těchto doporučení. V této době druhé vlny ekonomické

krize i doteď úspěšné podniky musejí stále více bojovat o přízeň zákazníků. Čím vyšší

konkurenceschopnost si podnik vybuduje, tím vyšší bude pravděpodobnost jeho úspěchu.

V následující části jsou doporučení, které zvýší konkurenceschopnost podniku Ski Sport

Kasárna:

1. Zvýšení kapacity prodejny

Podnik by bezpodmínečně měl zvýšit kapacitu obchodu. Jedním z řešení by bylo přestěhování

na úplně jiné místo. To by však nebylo vhodné. Podnik má své umístnění ve výhodné lokalitě

a lidé jsou už na umístění podniku zvyklí. Polohu a dostupnost hodnotí dle dotazníkového

šetření velmi dobře. Proto by bylo mnohem lepší variantou využití místnosti, která se nachází

přímo v budově sídla prodejny. Tato místnost je situována pouze o poschodí výše.

Prodejna je vybudována v bývalé vojenské jídelně a o patro výše je umístěna úplně stejná

místnost, dříve důstojnická jídelna. Pokud by podnik měl dvě takovéto místnosti, znamenalo

by to samozřejmě zvýšení nákladů na nájem a energii. Nicméně tyto náklady by byly určitě

pokryty přidanou hodnotou, kterou by přinášelo nové rozdělení. Se dvěma místnostmi by

podnik mohl zásadně změnit rozmístění podnikových činností. Do horní místnosti by se měla

umístit servisní činnost, která znepříjemňuje prostředí v prodejně. Tím by odpadly problémy

s hlukem a zvýšila by se spokojenost zákazníků. Kladnými stránkami umístění servisu v dolní

části je možnost konzultace zákazníků se servisním pracovníkem anebo blízkost při přenášení

servisovaného zboží. Tyto plusy však nejsou nijak zásadní a je lehké je překonat. Místo

servisní místnosti by byl umístěn sklad zboží a místnost pro pracovníky. To by však
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neznamenalo rozšíření prodejní plochy. Tak aby bylo v prodejně více místa, musela by

do horní místnosti přesunuta i půjčovna.

Hlavním problémem půjčovny je nedostatek místa, což by přesunem bylo vyřešeno. To by

znamenalo zaplnění horní místnosti zhruba ze 3/4. Zbylý prostor by bylo možné zaplnit

zbožím k letnímu prodeji, jako jsou in-line brusle, příp. v budoucnu cyklistické potřeby nebo

jejich servis. Prodej by rovněž mohl být rozšířen například o oblečení na brusle, kolo nebo

lyže a běžky.

Při přesunu půjčovny by se však muselo řešit několik problémů. Pokud by byla otevřena

půjčovna současně s prodejnou, už by nebylo možné, aby v obchodě byl pouze jeden

pracovník. Vždy by jeden pracovník musel zůstat v prodejně a druhý jít nahoru se zájemci

o půjčení. Od začátku otevírací doby bývá v prodejně většinou pouze jeden prodejce

a až později přichází majitelé nebo další prodejci. To by znamenalo, že v další sezóně by

museli být v prodejně vždy dva prodejci od začátku otevírací doby. Lepším řešením by bylo

například otevření půjčovny až od 3 hodin, tedy v půlce otevírací doby. Proces půjčování je

poměrně zdlouhavý, hlavně z důvodu zkoušení všeho zboží. Proto by bylo nutné věnovat

rozdělení pracovních činností velkou pozornost tak, aby prodejna nezůstávala opuštěná anebo

se neprodlužovala čekací doba na půjčení, kterou v současnosti zákazníci hodnotí velmi

dobře. Těmito kroky by se zvětšil prodejní prostor zhruba o 30 metrů čtverečních, čímž by

vzniklo místo pro rozšíření sortimentu zboží.

2. Rozšíření sortimentu

Jedinou značkou lyží, které jsou zákazníkům nabízeny, jsou lyže Elan. Aby mohl být podnik

i nadále konkurenceschopný je nutné sortiment lyží rozšířit! I když je kolekce lyží Elan

široká, zákazníci nemají možnost srovnání, a proto si často žádné nové lyže nevyberou,

a odcházejí ke konkurenci. Jelikož kolekce Elan je cenově průměrná oproti ostatním značkám,

měl by podnik z důvodu struktury zákazníků a zaměření podniku na dané segmenty vybrat

značku s levnou nebo průměrnou cenou kolekce lyží. V dotazníkovém šetření zákazníci

nejčastěji volili lyže značky Atomic, Fischer a Head. Nejlepší variantou by byl nákup jednoho

kusu z každé kategorie kolekce lyží Fischer a Head, jelikož Atomic jsou v průměru dražší.

To by však bylo cenově nákladné. Proto v příští sezóně by měl podnik nakoupit několik typů
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dámských a pánských lyží Head. A každým rokem sortiment rozšiřovat o nové typy,

ale i značky.

Sortiment ostatního zboží je i dle zákazníků na dobré úrovni, ale i s ohledem na uvažované

zvýšení kapacity by měl být postupně rozšiřován.

3. Nový pracovník

Aby se podnik vyhnul neustálým problémům s obsazováním pracovních míst v jednotlivých

dnech (buď pracovníky na dohodu o provedení práce anebo majiteli), je nutné, aby byl

v nadcházející sezóně přijat prodejce alespoň na dohodu o pracovní činnost nebo

i na pracovní poměr. Vhodnější by asi byla dohoda o pracovní činnosti uzavřená na jeden rok,

u které se ale musí odvádět ZP a SP. Je u ní možné pracovat pouze polovinu pracovní doby

zaměstnavatele, ale z důvodu sezónnosti prodeje by pracovník mohl pracovat celou zimu.

V průměru by se však nakonec vešel do povoleného limitu hodin. Přijmutí pracovníka je však

nutné, i kdyby podnik nezvolil možnost expandovat a rozšířit prodejnu. Přijetí zaměstnance

by znamenalo, že pracovník se může obchodu věnovat na plný úvazek, což bude mnohem

lepší variantou než pracovníci, kteří při práci studují, nebo majitelé se stálým zaměstnáním.

4. Prodloužení pracovní doby

Pokud by byl přijat nějaký zaměstnance zmíněným způsobem, bylo by vhodné z důvodu

zvýšení konkurenceschopnosti prodloužit pracovní dobu. Dobrou variantou by byla otevírací

doba v říjnu a listopadu od 12 do 18 hodin. V měsících, ve kterých je mnohem větší frekvence

zákazníků (prosinec, leden, únor), by měla být otevírací doba od 9:30 do 18:00

s půlhodinovou polední přestávkou. V březnu a dubnu by se otevírací doba znovu zkrátila

například na současný stav od 13 hodin do 18 hodin. Tím by se podnik vyrovnal konkurenci

a otevírací doba by už nebyla jeho slabou stránkou. V nejrušnějších měsících by se tím

zvýšily tržby.

5. Investice do půjčovny

V následujících dvou letech by měla být provedena obměna půjčovny. Obměna by měla

zahrnovat výměnu lyží pro dospělé Rossignol Cut, snowboardových bot, pánských lyžařských
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bot Salomon Symbio, dámských a juniorských lyžařských bot Rossignol Liberty a rozšíření

sortimentu dětských lyží a běžeckého vybavení. Aby byl podnik konkurenceschopný v oblasti

půjčovny, je nutné, aby nabízel zboží, které poskytuje konkurence. To znamená,

že by měl nakoupit chrániče páteře, obaly na snowboardy, lyže a lyžařské boty. Dále byla

provedena cenová kalkulace na obměnu půjčovny ve 2 letech. Předpokládané nákupní ceny

zboží do půjčovny jsou vypočítány jako průměrné hodnoty pořizovacích cen daného zboží

za poslední sezónu. V příloze č. 2 je uvedeno zboží, které by mělo být nakoupeno. V dalším

sloupci jsou rozepsány velikosti, které je vhodné zakoupit tak, aby kvalita půjčovny ještě

vzrostla. Celkové pořizovací náklady jsou sumou pořizovacích nákladů jednotlivých typů

zboží. Tento investiční záměr by podnik stál 115 200 Kč. V prvním roce, na konci této sezóny

by tedy podnik měl investovat 57 600 Kč.

6. Servisní činnost a cena

Kvalita servisní činnosti je velmi dobrá a dobu vyřízení servisu lidé hodnotí také jako krátkou.

Nicméně častým problémem jsou zákazníci, kteří chodí se zbožím na servis na poslední

chvíli. Žádají servis na počkání, což však není možné z důvodu náročnosti servisu a počtu

servisovaného zboží. To by podnik měl řešit prevencí a osvětou zákazníků. Měl by

u zákazníků šířit informovanost o délce a náročnosti servisu například za pomoci webových

stránek, videí na webu nebo vývěsek. Pokud by tato varianta nepomohla, bylo by také vhodné

zavést 20-30-ti procentní navýšení ceny za urgentní vyřízení servisu do jednoho dne, s čímž

souhlasila i většina zákazníků v dotazníku.

7. Informovanost zákazníků

SSK by měl zvýšit informovanost zákazníků o svých konkurenčních výhodách. To znamená

zvýšit informovanost o výhodách, které podnik zákazníkům poskytuje. Podnik poskytuje

velké množství výhod a akcí, ale zákazníci na ně nejsou dostatečně upozorňováni. To by

mohlo být vyřešeno prezentací těchto výhod na webových stránkách, v inzerátech a reklamě

v rádiu nebo na viditelné tabuli přímo v prodejně.
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8. Platba kartou

Velmi důležitou slabou stránkou podniku je nemožnost platby kartou. To by měl podnik

v dohledné době velmi rychle napravit, protože absence tohoto prvku znamená odliv

zákazníků a snižuje konkurenceschopnost podniku! Je také statisticky dokázáno, že pokud má

podnik platební terminál, zákazníci utrácejí více. Podnik sice musí odvádět poplatky bance,

ale za určitých podmínek by platební terminál nebyl tak nákladný. Jelikož má podnik se

zákazníky velmi dobré vztahy, měl by se s nimi domluvit na podmínkách plateb za zboží.

Například by zákazníci platili kartou pouze za nové zboží a za nákupy v hodnotě vyšší

než 1000 Kč. Poplatky jsou ve výši 1% z prodejní ceny, pokud má zákazník kartu od jiné

banky, než se kterou má obchodník smlouvu (př. za nákup ve výši 1000 Kč je poplatek

10 Kč). Hlavním poplatkem je platba bance z prodejní ceny ve výši 1,5 až 3% v závislosti na

bance a velikosti obratu (při nákupu ve výši 1000 Kč by tedy podnik dohromady i s prvním

poplatkem odváděl 25 až 40 Kč). Poplatky jsou sice značné, ale tato možnost by přinesla

vyšší tržby a zajistila podniku také vyšší konkurenceschopnost.

9. Propagace podniku

Společnost by měla také zvýšit aktivitu v propagační činnosti. Zvýšit počet spotů v rádiu (Hit

Rádio Orion, Rádio Valašsko), zvýšit četnost inzerce a informování zákazníků o akčních

nabídkách a poskytovaných službách.

10. Půjčení mimo oficiální termín

Pokud by byl na příští sezónu přijat prodejce na pracovní poměr, měl by podnik zavést službu

pro zákazníky, kdy by měli možnost si domluvit termín půjčení zboží i mimo oficiální

termíny. Záleželo by pouze na osobní domluvě, což by zvýšilo loajalitu zákazníků.

11. Vratná záloha

Přes 60% zákazníků by raději odevzdávalo při půjčení číslo občanského průkazu a své

iniciály. Tato informace z dotazníkového šetření by měla podnik vést ke snížení poměrně

vysokých vratných záloh za půjčení. Podnik by tedy měl zachovat systém půjčování
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s odevzdáním vratné zálohy, ale ty by měly být sníženy např. o 50%, a na smlouvu o půjčení

by měl být doplněna kolonka na číslo OP.

12. Karta zákazníka

V dotazníkovém šetření si zákazníci vybírali, jakou výhodu by zvolili za nákupy v podniku

SKK. Nejčastěji volili variantu se zákaznickou kartou za věrnost podniku. Tato zákaznická

karta, která by byla pouze na jméno držitele, by zaručovala slevu 10% na další nákupy

v prodejně. Tato karta by mohla platit i na servisní činnost a půjčovnu. Podmínkou získání

karty by byl nákup v hodnotě vyšší než 3000 Kč anebo doložení zjednodušených daňových

dokladů ve stejné či vyšší hodnotě. Mezi zboží, na které by se nevztahovala sleva

ze zákaznické karty, by patřilo všechno komisní zboží, zboží ve výprodeji aj.

13. On-line rezervace zboží

Další zajímavou variantou by bylo zřízení on-line rezervace zboží na půjčení. Podobnou

rezervací disponuje například konkurent Anděl Sport. Takováto možnost by byla pro mnoho

zákazníků vítanou možností, protože část zákazníků do prodejny dojíždí nebo mají děti.

On-line rezervace by se tím pro ně stala mnohem výhodnější možností. Rezervace by byla

možná na webových stránkách podniku. Náklady na systém rezervace přes webové stránky

jsou zanedbatelné. Investice by byla maximálně ve výši 2000 Kč. Tento systém by byl velmi

vhodný zvláště při expandování prodejny, tedy při rozšíření o horní místnost nad prodejnou,

kde by byla umístěna půjčovna. V případě on-line půjčovny by klesla vytíženost pracovníků.

14. Broušení a půjčovna ledních bruslí

Jako příležitost se jeví rostoucí poptávka po broušení ledních bruslí. Jelikož je v blízkosti

prodejny zimní stadión, lidé stále častěji vyhledávají tuto službu. Na zimním stadionu brusle

brousí, ale pouze v době veřejného bruslení za cenu 50 Kč. Pořizovací cena stroje na broušení

je cca 26 tisíc Kč. Při ceně 60 Kč, kterou by si podnik mohl stanovit, by návratnost stroje byla

2-3 roky. Možností by rovněž mohla být půjčovna ledních bruslí. Ta by však vyžadovala

investici v hodnotě okolo 20 000 Kč při nákupu 16 ks bruslí. Při růstu poptávky by se

půjčovna dále rozšiřovala.
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15. Každý 6. den zdarma

Novou nabídkou pro zákazníky půjčovny by mohlo být zavedení akce „každý 6. den půjčení

zdarma“.

16. Přeměna webových stránek

Dalším krokem ke zvýšení konkurenceschopnosti by měla být přeměna a zkvalitnění

internetových stránek. Změny domény „.wz.cz“ na „.cz“. S tím samozřejmě souvisí zvýšení

informovanosti zákazníků, prezentace firmy, fotogalerie a videa z prodejny anebo již zmíněná

on-line rezervace.

17. Udržení stávajících dodavatelů

Bylo by vhodné, aby podnik udržel dodavatele snowboardového vybavení značky Gravity –

firmu Snowboards Zezula. Gravity vyrábí kvalitní snowboardové vybavení a mezi zákazníky

má velmi dobrou image. Proto by bylo vhodné zajistit dodavatele i na příští sezóny.

Snowboards Zezula hodlá třídit odběratele dle předsezónních objednávek. Tzn., že podnik by

měl uskutečnit předobjednávku v hodnotě alespoň 35 tisíc Kč, což by zajistilo spolupráci

i na další roky. U dalších dodavatelů ztráta kontaktů nehrozí.

18. Sledování nových trendů

Podnik by mohl rozšířit sortiment i o nové druhy zimních sportů jako je skialpinismus,

freeride, fun carving aj. Pokud by podnik nechtěl investovat a kupovat tyto druhy zboží, měl

by dát zákazníkům alespoň možnost si ho objednat. To znamená vhodným způsobem

zákazníky upozornit na tuto možnost.
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19. Zlepšit komunikaci přes telefon

Jak je popsáno u orientace na zákazníka, telefon je umístěn po celou dobu v prodejně, proto

hovory, které jsou mimo otevírací dobu, nejsou zodpovězeny. Pokud by tedy byl přijat nový

pracovník, bylo by vhodné, aby měl telefon stále u sebe.

20. Udržet vysoký standard chování k zákazníkovi

Konkurenční výhodou, kterou se podnik SSK odlišuje například od nejbližšího konkurenta

Temos Sport, je chování k zákazníkovi a velmi dobrý vztah s ním. Proto je nutné tento

standard nadále udržovat.

21. Zvýšit informovanost prodejců a jejich znalosti

Jelikož kapacity podniku jsou omezené, nemůže všechno zboží, které by mohl zákazníkovi

nabídnout mít skladem nebo na prodejně. Proto je velice důležité, aby byli prodejci více

informováni o tom, co všechno je možné pro zákazníky objednat, resp. jim nabídnout. S tím

souvisí i zvýšení tlaku na zvyšování znalostí prodejců ohledně veškerého zboží. V rámci této

problematiky by bylo vhodné vyhotovit jeden velký katalog všeho zboží, které je možno

nabídnout zákazníkovi, od různých dodavatelů z důvodu vyšší přehlednosti.
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6 Závěr

Cílem diplomové práce bylo zanalyzovat konkurenceschopnost a navrhnout možnou strategii

a doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku Ski Sport Kasárna, s. r. o. Tato

společnost sídlí ve Valašském Meziříčí a jeho hlavními činnostmi jsou prodej nového

a použitého lyžařského a snowboardového vybavení, servis a půjčovna zimního vybavení.

Jedná se tedy o vyloženě sezónní prodej, a i z toho důvodu má prodejna otevřena pouze

od začátku října do konce dubna.

K dosažení požadovaného cíle bylo použito několik strategických metod a postupů. Aby byl

pohled celistvý, bylo analyzováno vnější i vnitřní prostředí podniku. Při analýze vnějšího

prostředí byla využita modifikovaná PEST analýza – STEEPLED, která určuje vliv

makroprostředí na analyzovaný podnik. Většina poznatků z této analýzy se projevila

ve SWOT analýze. Konkurenční výhoda podniku je determinována pěti konkurenčními

silami, které jsou v této práci definovány v Porterově modelu. Tento model analyzuje trh,

na kterém podniká Ski Sport Kasárna, také chování firmy a chování podnikových zákazníků.

Spolu s analýzou konkurence a identifikací konkurentů byl vytvořen obraz konkurenčního

prostředí, které obklopuje daný podnik. Vyplývá z něho, že podnik Ski Sport Kasárna musí

čelit globální podnikům jako je Intersport či Sportisimo, které se vyznačují strategií snižování

prodejních cen až k hranici pořizovacích cen. Touto strategií se vyznačuje taktéž mnoho

internetových obchodů s podobným zaměřením jako SSK.

Konkurenční boj v tomto odvětví tedy probíhá hlavně v oblasti cen a ve službách

pro zákazníky. V okolí podniku, ve Vsetínském regionu se nachází 9 přímých konkurentů

a několik nepřímých. Jediným konkurentem ve Valašské Meziříčí je firma Temos Sport, která

však dle hodnocení konkurenčního prostředí, nedosahuje úrovně konkurenceschopnosti

podniku SSK. Největšími konkurenty dle provedeného hodnocení jsou Ski Centrum Hranice,

Ski Centrum Odry a již zmíněný Intersport s pobočkou v Rožnově pod Radhoštěm.

Dalším analyzovaným prvkem vnějšího prostředí byl zákazník, u kterého byly zkoumány

různé aspekty. Hlavně však byla analýza zaměřena na jeho spokojenost. Spokojenost

zákazníků byla diagnostikována za pomoci dotazníkového šetření. Závěry z tohoto šetření

byly využity v metodě SWOT a v závěrečných doporučeních.
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Interní prostředí podniku bylo zkoumáno za pomoci analýzy vývoje tržeb v jednotlivých

sezónách. Rovněž byl zkoumán prodej jednotlivých typů zboží, kde byl znázorněn například

zisk, rentabilita tržeb a nákladů, průměrná marže aj. Samostatně byl rozebrán komisní prodej

v jednotlivých sezónách, který tvoří nezanedbatelnou část podnikových tržeb.

K analýze interního prostředí byla také použita metoda analýzy konkurenčních výhod podniku

vázaných na určité prvky. Z této metody vyplynuly hlavní konkurenční výhody podniku,

kterými se podnik odlišuje od konkurence. Metoda SWOT vycházela ze závěrů předešlých

metod a analýz. Mezi silné stránky podniku patří dobré jméno, silný vztah se zákazníky,

sortiment dětského zboží nebo zákaznické akce. Naopak slabou stránkou je absence stálých

zaměstnanců, fluktuace pomocných pracovních sil, úzký sortiment nebo kapacita prodejny.

Všechny metody tvoří základ navržené strategie a doporučením na zvýšení

konkurenceschopnosti.

Na základě provedených analýz je tedy podniku doporučeno aplikovat specializační (fokální)

strategii. Fokální strategii by měl podnik zvolit hlavně z důvodu své velikosti a kapitálové

vybavenosti. Podnik může ještě více využívat výklenky, které velké podniky nevyužívají.

Těmi jsou například servisní činnost nebo půjčovna vybavení. Podnik by se měl rovněž

zaměřit na autorem doporučené segmenty, jako jsou například rodiny s dětmi. Při stanovení

strategie by nebylo vhodné pro celý podnik vybrat pouze zaměření na nízké ceny nebo

diferenciaci. Pro servisní činnost by byla vhodná specializační strategie se zaměřením

na nízké ceny, která by spolu s udržením současné vysoké kvality servisu měla podniku

zajistit zvýšení klientely jak v servisu, tak i v oblasti prodeje. Strategie nízkých cen je vhodná

i pro půjčovnu vybavení.

Naopak v oblasti prodeje by měla být aplikována specializační strategie se zaměřením

na diferenciaci. Zde by nebylo možné praktikovat orientaci na nízké ceny, jelikož internetové

obchody a globální podniky poskytují zimní vybavení téměř na úrovni pořizovacích nákladů.

Proto musí podnik prodávané zboží a poskytované služby diferencovat od konkurence.

Ski Sport Kasárna musí zákazníkům poskytovat dostatek konkurenčních výhod, které

zákazníkovi vynahradí vyšší cenu. Podnik by proto měl zaměřit pozornost na nabídku výhod

pro zákazníky a udržení vysoké orientace na zákazníka, která je spojená s chováním k němu,

poskytováním odborných rad a zkvalitňování prostředí prodejny. Tyto změny způsobí zvýšení



122

loajality zákazníka, a s tím snížení citlivosti na změnu ceny. Cílovou pozici

na trhu by měl podnik dosáhnout za pomoci úlohy agresivního nováčka a strategie dosažení

přední pozice mezi prvními pěti konkurenty.

Konkurenceschopnost podniku je na dobré úrovni, ale v současném turbulentním prostředí je

nutné schopnost konkurovat stále posilovat. Proto bylo v poslední části navrženo

21 doporučení, které by měly zvýšit úroveň konkurenceschopnosti podniku. Mezi

nejdůležitější doporučení patří zvýšení kapacity prodejny, rozšíření sortimentu, přijetí nového

pracovníka na plný úvazek, prodloužení pracovní doby, on-line rezervace v půjčovně nebo

zavedení platby kartou.

Cíl diplomové práce byl tedy splněn. To znamená, že byla analyzována úroveň

konkurenceschopnosti podniku Ski Sport Kasárna, s. r. o. a byla navržena vhodná strategie

a doporučení na zvýšení konkurenceschopnosti daného podniku.
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Seznam zkratek

SSK – Ski Sport Kasárna, s. r. o.

OKEČ – odvětvová klasifikace ekonomických činností

CZ-NACE – klasifikace ekonomických činností

ČSSZ – Česká správa sociálního zabezpečení

MSP – malé a střední podnikání (resp. podniky, podnikatelé)

TQM – Total quality management

CRM – Customer relationship management

ref. – reffering (s odkazem na…)

snb – snowboard

ICT – informační a komunikační technologie

ECB – Evropská centrální banka

ČNB – Česká národní banka

DPP – dohoda o provedení práce

DPČ – dohoda o pracovní činnosti

VM – Valašské Meziříčí

OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

VOC – velkoobchodní cena

ROC – rentabilita nákladů

ROS – rentabilita tržeb

KV – konkurenční výhoda

n – počet položek

T – tržby

N – náklady

Z – zisk

ZP a SP – zdravotní pojištění a sociální pojištění

OP – občanský průkaz

OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná
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Příloha č. 1 - Výhody a nevýhody malých a středních společností ve vztahu

k managementu

Zdroj: MIKOLÁŠ, Zdeněk; Jindra PETERKOVÁ a Milena TVRDÍKOVÁ, ref. 54, s. 242
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Zdroj: Vlastní zpracování

Příloha č. 2 - Cenová kalkulace rekonstrukce půjčovny

Zboží Velikosti PC/ks Počet ks Pořizovací
náklady

Lyže pro dospělé -
základní 140 cm - 5 ks, 150 cm - 5 ks, 160 cm - 4 ks 1 700 Kč 14 23 800 Kč

Lyže pro dospělé -
pokročilí 142 cm - 2 ks, 149 cm - 2 ks, 156 - 3 ks, 163 cm - 3 ks, 168 cm - 2 ks 2 350 Kč 12 28 200 Kč

Dětské lyže 80 cm - 1 ks, 90 cm - 1 ks, 100 cm - 1 ks, 110 cm - 3 ks, 120 cm - 4 ks,
130 cm - 3 ks 1 400 Kč 13 18 200 Kč

Lyžařské boty - junior 22,5 cm - 1 ks, 23,5 cm - 1 ks, 24,0 cm - 1 ks, 25,0 cm - 1 ks 600 Kč 4 2 400 Kč

Lyžařské boty - pánské 27,5 cm - 1 ks, 26,5 cm - 1 ks, 28,0 cm - 2 ks, 28,5 cm - 2 ks, 29,0 cm - 1
ks, 30,0 cm - 1 ks, 30,5 cm - 1 ks 850 Kč 9 7 650 Kč

Lyžařské boty -
dámské

24,0 cm - 1 ks, 24,5 cm - 1 ks, 25,0 cm - 1 ks, 25,5 cm - 1 ks, 26,0 cm - 1
ks 850 Kč 5 4 250 Kč

Snb boty 24,0 cm - 1 ks, 25,0 cm - 2 ks, 25,5 cm - 2 ks, 26,0 cm - 2 ks, 27,0 cm - 1
ks, 27,5 cm - 2 ks, 28,0 cm - 2 ks, 28,5 cm - 1 ks, 29,5 cm - 1 ks 550 Kč 14 7 700 Kč

Obaly na snb, lyže a
lyžařské boty

obal na lyžáky - 5 ks (à 250 Kč), vak na lyže - 8 ks (à 330 Kč), vak na snb
- 5 ks (à 400 Kč) x 18 6 640 Kč

Běžky 140 cm - 1 ks, 150 cm - 2 ks, 160 cm - 3 ks 1 200 Kč 6 7 200 Kč

Boty na běžky 24,0 cm - 1 ks, 25,0 cm - 1ks, 25,5 cm - 1 ks, 26,0 cm - 1 ks 1 150 Kč 4 4 600 Kč

Chrániče páteře XS - 2 ks, S - 2 ks, M - 2 ks, L - 2 ks 570 Kč 8 4 560 Kč

Celkové náklady X x x 115 200 Kč

Roční náklady X x x 57 600 Kč
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Příloha č. 3 - Vývoj podnikání v EU

Podle evropského statistického úřadu – EUROSTATu – naprostá většina podniků (99,8%)

působících v rámci EU-27 v nefinanční obchodní sféře v roce 2008 byla malým nebo

středním podnikem, což bylo asi 20,9 milionu podniků. Tyto podniky tvořily každé druhé

pracovní místo ze tří zaměstnání (66,7%) a také 58,6% přidané hodnoty v rámci nefinanční

obchodní sféry. Dalším důležitým rysem je, že 9 z 10 podniků byly mikropodniky, ale jejich

relativní podíl na ekonomické nefinanční pracovní síle a přidané hodnotě byly zásadně nižší,

29,0% a 21,8%. Relativní význam malých a středních podniků byl zvláště vysoký v členských

zemích jižní Evropy (Itálie, Portugalsko, Španělsko). Některé z těchto rozdílů mohou být

vysvětleny relativní důležitostí jednotlivých sektorů v národní ekonomice nebo kulturními

a institucionálními preferencemi pro samozaměstnávání a/nebo rodinné podniky.90

Tab. č. P3.1 – Struktura MSP v EU-27 v obchodní sféře v roce 2008

Počet
podniků

Zaměstnanci Přidaná
hodnota

Produktivita práce

(v mld. EUR) (1000 EUR/osoba)

Všechny MSP 20,9 90,6 3 617 39,9
Mikro 19,3 39,3 1 348 34,3
Malé 1,4 27,9 1 147 41,2
Střední 0,2 23,4 1 122 47,9
Velké 0,1 45,2 2 559 56,6
Všechny podniky 21,0 135,8 6 176 45,5

(v mil.)

Zdroj: Vlastní překlad a zpracování z: EUROSTAT. Size class analysis: Small and medium-

sized enterprises. [online]. 2007 [cit. 2012-01-20]. Dostupné z WWW:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/documents/Size%20clas

s%20analysis_1.pdf

90 Vlastní překlad a zpracování z: EUROSTAT. Size class analysis: Small and medium-sized enterprises.
[online]. 2007 [cit. 2012-01-20]. Dostupné z WWW:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/documents/Size%20class%20analysis_1.p
df
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Tab. č. P3.2 – Struktura MSP v jednotlivých zemích EU-27

Celkový počet
podniků

Mikro Malé Střední Velké

(v tis.)
Česká republika 899 95,1 3,9 0,8 0,2
Německo 1880 83,0 14,1 2,4 0,5
Itálie 3947 94,3 5,1 0,5 0,1
Maďarsko 566 94,3 4,7 0,8 0,2
Polsko 1556 95,5 3,3 1,0 0,2
Slovensko 59 71,2 24,2 3,7 0,9
Velká Británie 1731 89,3 8,8 1,5 0,4
EU-27 20994 92,0 6,7 1,1 0,2

(v %)

Zdroj: Vlastní překlad a zpracování z: EUROSTAT. Size class analysis: Small and medium-

sized enterprises. [online]. 2007 [cit. 2012-01-20]. Dostupné z WWW:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/documents/Size%20clas

s%20analysis_1.pdf

Graf č. P3.1 - Analýza počtu podniků podle velikosti v nefinančním sektoru, 2008

6,7% 1,1%

Struktura podniků v EU-27

2

Tab. č. P3.2 – Struktura MSP v jednotlivých zemích EU-27

Celkový počet
podniků

Mikro Malé Střední Velké

(v tis.)
Česká republika 899 95,1 3,9 0,8 0,2
Německo 1880 83,0 14,1 2,4 0,5
Itálie 3947 94,3 5,1 0,5 0,1
Maďarsko 566 94,3 4,7 0,8 0,2
Polsko 1556 95,5 3,3 1,0 0,2
Slovensko 59 71,2 24,2 3,7 0,9
Velká Británie 1731 89,3 8,8 1,5 0,4
EU-27 20994 92,0 6,7 1,1 0,2

(v %)

Zdroj: Vlastní překlad a zpracování z: EUROSTAT. Size class analysis: Small and medium-

sized enterprises. [online]. 2007 [cit. 2012-01-20]. Dostupné z WWW:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/documents/Size%20clas

s%20analysis_1.pdf

Graf č. P3.1 - Analýza počtu podniků podle velikosti v nefinančním sektoru, 2008

92,0%

1,1% 0,2%
Struktura podniků v EU-27

Mikropodniky
Malé podniky
Střední podniky
Velké podniky

2

Tab. č. P3.2 – Struktura MSP v jednotlivých zemích EU-27

Celkový počet
podniků

Mikro Malé Střední Velké

(v tis.)
Česká republika 899 95,1 3,9 0,8 0,2
Německo 1880 83,0 14,1 2,4 0,5
Itálie 3947 94,3 5,1 0,5 0,1
Maďarsko 566 94,3 4,7 0,8 0,2
Polsko 1556 95,5 3,3 1,0 0,2
Slovensko 59 71,2 24,2 3,7 0,9
Velká Británie 1731 89,3 8,8 1,5 0,4
EU-27 20994 92,0 6,7 1,1 0,2

(v %)

Zdroj: Vlastní překlad a zpracování z: EUROSTAT. Size class analysis: Small and medium-

sized enterprises. [online]. 2007 [cit. 2012-01-20]. Dostupné z WWW:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/documents/Size%20clas

s%20analysis_1.pdf

Graf č. P3.1 - Analýza počtu podniků podle velikosti v nefinančním sektoru, 2008

Mikropodniky
Malé podniky
Střední podniky
Velké podniky



3

Zdroj: Vlastní zpracování z: EUROSTAT. Size class analysis: Small and medium-sized

enterprises. [online]. 2007 [cit. 2012-01-20]. Dostupné z WWW:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/documents/Size%20clas

s%20analysis_1.pdf

Asi 23,3 milionu lidí pracovalo v MSP v distribučních podnicích, 19,5 milionu v oblasti

výroby a 13,2 milionu v oblasti konstrukce. Tyto tři činnosti dohromady tvoří 61,9%

z celkového počtu pracovníků MSP v nefinančním sektoru. Vše je znázorněno v grafu č. P3.2.

Graf č. P3.2 – Počet lidí zaměstnaných v MSP v EU-27 v roce 2008 (v mil.)

Zdroj: Vlastní překlad a zpracování z: EUROSTAT. Size class analysis: Small and medium-

sized enterprises. [online]. 2007 [cit. 2012-01-20]. Dostupné z WWW:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/documents/Size%20clas

s%20analysis_1.pdf

V roce 2008, kdy Evropská unie měla ještě 25 členů, bylo zemí s nejvyšší mírou podnikání

Estonsko. Nebo také podle průzkumu Eurobarometr Survey on Entrepreneurship Lotyšsko je

zemí s nejvyšším podílem mladých podnikatelů a Finsko naopak s nejvyšším podílem

„senior“ podnikatelů. Rakousko je zemí s největším zastoupením žen v podnikání a Francie

zase s nejnižší mírou podnikatelských neúspěchů.91

91EUROPEAN COMMISSION. SMEs Eurobarometer Survey on Entrepreneurship [online]. 2007. [cit. 2012-01-
14]. Dostupné z: ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/eurobarometer/index_en.htm
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Příloha č. 4 - Vývoj podnikání v ČR

Sektor malého a středního podnikání je hnacím motorem podnikatelské oblasti, růstu, inovací

a konkurenceschopnosti. Ale jedna z hlavních rolí tohoto druhu podniků je vytváření

pracovních příležitostí. Podle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k 31. 12. 2009

provozovalo podnikatelskou činnosti 989 568 MSP, které se v tom roce podílely 62,33%

na celkové zaměstnanosti a 36,22% na tvorbě HDP. MSP má také zásadní podíl na vývozu

a dovozu. V roce 2009 byl podíl na vývozu 50,7% a dovozu 57,4%.92

Graf č. P4.1 – Vývoj počtu podnikatelů v ČR – bez zaměstnanců (v tis.)

Zdroj: Český statistický úřad

Na grafu č. P4.1 můžeme spatřit počet podnikatelů v České republice, kteří nemají žádného

zaměstnance. Jde tedy převážně o osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Naopak

z grafu č. 17 je patrné, jak se vyvíjel počet podnikatelů, kteří zaměstnávají jednoho a více

zaměstnanců. V obou grafech je zachyceno období od druhého čtvrtletí roku 2007

až po 2. čtvrtletí roku 2010.

92 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho
podpoře v roce 2009. 2009-07-12. [cit. 2012-01-14]. Dostupné z: www.mpo.cz/dokument76524.html.
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a konkurenceschopnosti. Ale jedna z hlavních rolí tohoto druhu podniků je vytváření

pracovních příležitostí. Podle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k 31. 12. 2009

provozovalo podnikatelskou činnosti 989 568 MSP, které se v tom roce podílely 62,33%

na celkové zaměstnanosti a 36,22% na tvorbě HDP. MSP má také zásadní podíl na vývozu

a dovozu. V roce 2009 byl podíl na vývozu 50,7% a dovozu 57,4%.92

Graf č. P4.1 – Vývoj počtu podnikatelů v ČR – bez zaměstnanců (v tis.)

Zdroj: Český statistický úřad

Na grafu č. P4.1 můžeme spatřit počet podnikatelů v České republice, kteří nemají žádného

zaměstnance. Jde tedy převážně o osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Naopak

z grafu č. 17 je patrné, jak se vyvíjel počet podnikatelů, kteří zaměstnávají jednoho a více

zaměstnanců. V obou grafech je zachyceno období od druhého čtvrtletí roku 2007

až po 2. čtvrtletí roku 2010.

92 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho
podpoře v roce 2009. 2009-07-12. [cit. 2012-01-14]. Dostupné z: www.mpo.cz/dokument76524.html.
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Graf č. P4.2 – Vývoj počtu podnikatelů v ČR – se zaměstnanci (v tis.)

Zdroj: Český statistický úřad

Aby byla statistika zaměstnanosti kompletní, tak v dalším grafu je znázorněn vývoj počtu

zaměstnanců v malém a středním podnikání až do roku 2009. V roce 2009 byla tato statistika

na hodnotě 1 936 tis. zaměstnanců.

Graf č. P4.3 – Vývoj počtu zaměstnanců v MSP v ČR
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Zdroj: MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Zpráva o vývoji malého a středního

podnikání a jeho podpoře v roce 2009. 2009-07-12. [cit. 2012-01-14]. Dostupné z:

www.mpo.cz/dokument76524.html.

Podle průzkumu „Country Profile Scorecards 2008“ 93 Evropské komise procento aktivních

podniků a podniků právě zakládaných je v ČR nadprůměrné. Záporem je však vyšší míra

selhání oproti evropskému průměru. V České republice jsou hlavně pull podnikatelé,

konkrétně 2/3. Pull podnikatel je podle Srpové94 podnikatel, který se snaží využít příležitosti,

která se mu naskytla (naskytly), a jejich využívání je významným prostředkem

k uspokojování potřeb. Na druhé straně jsou push podnikatelé, kteří musí řešit svou situaci

a podnikání v tomto smyslu může hrát významnou roli. To znamená, že jsou k podnikání, dá

se říci, dotlačeni. Průzkum ale dále uvádí, že ČR přímo vyniká velkým podílem podnikatelů,

kteří začínají podnikat, aniž by k tomu měli vhodnou příležitost.

Jako ve většině post-komunistických zemí je v ČR vysoká míra podnikatelů (cca 12%) bez

alespoň jednoho rodiče, který by dříve podnikal jako OSVČ, a nadprůměrný podíl

podnikatelů mladších 30 let. Ještě menší podíl (cca 9%) s alespoň jedním rodičem má

Slovensko, které je v této kategorii druhé v EU-25. To znamená, že pouze 9% Slováků mělo

alespoň jednoho rodiče OSVČ.

Samotní Češi jsou charakterizováni kladným vztahem k podnikání a ideou podnikatelem se

stát. Pouze 17,3% Čechů považuje krok začít podnikat za těžký. Nicméně pouze na abstraktní

úrovni. Rovněž však cítí, že je obtížné začít podnikat. Tedy na osobní úrovni častěji Češi

v porovnání s EU-25 dávají přednost být zaměstnancem než OSVČ, konkrétně 54,1%.

Preference být OSVČ s 29,6% je vůbec nejnižší v EU-25. U těch, co preferují podnikání, je

možnost pracovat samostatně mnohem méně zajímavá než ekonomické důvody.

93 EUROPEAN COMMISSION. Entrepreneurship Survey of the EU25 [online]. 2008. [cit. 2012-01-14].
Dostupné z WWW: ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/survey/static2008/czech_republic_static_en.pdf
94 SRPOVÁ, Jitka; Václav ŘEHOŘ; a kol. ref. 4, s. 35
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Graf č. P4.4 – Vývoj počtu aktivních subjektů MSP v ČR v letech 1999-2009

Zdroj: MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Zpráva o vývoji malého a středního

podnikání a jeho podpoře v roce 2009. 2009-07-12. [cit. 2012-01-14]. Dostupné z:

www.mpo.cz/dokument76524.html.

V ČR bylo k 31. 12. 2009 evidováno celkem 2 898 826 živnostenských oprávnění, což oproti

roku 2008 představuje nárůst o 83 426 živnostenských oprávnění, tj. o 2,96 %.

Podle údajů ČSÚ vykazovalo podnikatelskou činnost k 31. 12. 2009 v ČR celkem 991 206

právnických a fyzických osob, z toho bylo 989 568 MSP. Oproti roku 2008 je to pokles

o 53 952 MSP subjektů, tj. 5,2 %. To vše je zaznamenáno v grafu č. P4.4.

U právnických osob MSP došlo k poklesu o 15 320 subjektů (o 7,1 %), a to zejména

v obchodu (o 10,2 %) a ve službách (o 9,8 %). U fyzických osob došlo k poklesu o 38 632

subjektů (o 4,7 %) na celkových 788 299 podnikajících fyzických osob. K poklesu došlo

především v obchodu, stavebnictví a službách.
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Podíl MSP na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů v roce 2009 byl 99,83 %.

Jelikož se budeme zaměřovat hlavně na obchod a služby, pro úplnost je v následujících

grafech znázorněn jejich vývoj v čase, konkrétně tedy vývoj účetní přidané hodnoty.

Obchod

Počet ekonomicky aktivních malých a středních podniků v obchodě v roce 2009 klesl oproti

roku 2008 o 13 509 podniků, tj. o 6,46 %, na celkových 195 474 subjektů.

Graf č. P4.5 – Vývoj účetní přidané hodnoty v obchodě v ČR (mil. Kč)

Zdroj: MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Zpráva o vývoji malého a středního

podnikání a jeho podpoře v roce 2009. 2009-07-12. [cit. 2012-01-14]. Dostupné z:

www.mpo.cz/dokument76524.html.
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oproti roku 2008 o 70 043 mil. Kč, tj. o 12,78 %. Účetní přidaná hodnota vytvořená v malých

a středních podnicích v obchodu v roce 2009 se oproti roku 2008 snížila o 33 332 mil. Kč,

tj. o 13,15 %. Celkové investice (hmotné, nehmotné včetně pozemků) malých a středních

podniků v obchodu klesly v roce 2009 oproti roku 2008 o 7 380 mil. Kč, tj. o 15,5 %.

Ve všech aspektech je tedy jasně patrná ekonomická krize. Firmy musejí propouštět, klesají

výkony, snižuje se účetní přidaná hodnota, stejně jako investice. V krajních případech

dokonce firmy musejí ukončit svou činnost.

Služby

Počet ekonomicky aktivních malých a středních podniků ve službách v roce 2009 klesl oproti

roku 2008 o 22 314 podniků, tj. o 6,36 %, na celkových 328 587 subjektů.

Graf č. P4.6 – Vývoj účetní přidané hodnoty ve službách v ČR (mil. Kč)

Zdroj: MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Zpráva o vývoji malého a středního

podnikání a jeho podpoře v roce 2009. 2009-07-12. [cit. 2012-01-14]. Dostupné z:

www.mpo.cz/dokument76524.html.
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www.mpo.cz/dokument76524.html.
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oproti roku 2008 o 70 043 mil. Kč, tj. o 12,78 %. Účetní přidaná hodnota vytvořená v malých

a středních podnicích v obchodu v roce 2009 se oproti roku 2008 snížila o 33 332 mil. Kč,

tj. o 13,15 %. Celkové investice (hmotné, nehmotné včetně pozemků) malých a středních

podniků v obchodu klesly v roce 2009 oproti roku 2008 o 7 380 mil. Kč, tj. o 15,5 %.

Ve všech aspektech je tedy jasně patrná ekonomická krize. Firmy musejí propouštět, klesají

výkony, snižuje se účetní přidaná hodnota, stejně jako investice. V krajních případech

dokonce firmy musejí ukončit svou činnost.

Služby

Počet ekonomicky aktivních malých a středních podniků ve službách v roce 2009 klesl oproti

roku 2008 o 22 314 podniků, tj. o 6,36 %, na celkových 328 587 subjektů.

Graf č. P4.6 – Vývoj účetní přidané hodnoty ve službách v ČR (mil. Kč)

Zdroj: MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Zpráva o vývoji malého a středního

podnikání a jeho podpoře v roce 2009. 2009-07-12. [cit. 2012-01-14]. Dostupné z:

www.mpo.cz/dokument76524.html.
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U služeb je tedy patrný úplně stejný rostoucí trend až do roku 2008, ve kterém však dochází

ke zlomu, ekonomické krizi, a k nástupu recese.

Tab. č. 12 – Meziroční změny klíčových charakteristik MSP v obchodě a službách

Zdroj: Vlastní zpracování z dokumentu MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU.

Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2009. 2009-07-12.

[cit. 2012-01-14]. Dostupné z: www.mpo.cz/dokument76524.html.

V tabulce č. 7 je znázorněn meziroční vývoj jednotlivých ukazatelů v obchodu a službách.

Všechny ukazatele se snížily, což potvrzuje již předešlé teze o recesi.

Obchod Služby
2008 - 2009 2008 - 2009

  Počet MSP o 6,46% o 6,36%

  Počet zaměstnanců v MSP o 1,57% o 4,27%

  Výkony MSP o 12,78% o 11,58%

  Účetní přidaná hodnota MSP o 13,15% o 8,41%

  Mzdové náklady o 0,05% o 2,04%

  Investice o 15,5% o 5,32%
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Příloha č. 5 - Výpis z obchodního rejstříku

Základní kapitál: 201 000 Kč

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 1. 1. 2011

Obchodní firma: Ski Sport Kasárna s.r.o.

Sídlo: Valašské Meziříčí, Kolaříkova, PSČ 757 01

IČO: 28643828

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Spisová značka: 36482 C, Krajský soud v Ostravě

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách

1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán: Mgr. Michal Stonavský - jednatel

den vzniku funkce: 1. 1. 2011

Ing. Ondřej Hegar - jednatel

den vzniku funkce: 1. 1. 2011

Způsob jednání: Za společnost jednají a podepisují jednatelé

samostatně.

Společníci se vkladem: Mgr. Michal Stonavský

Vklad: 134 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní

podíl 2/3

Ing. Ondřej Hegar

Vklad: 67 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní

podíl 1/395

95JUSTICE. Úplný výpis z obchodního rejstřík [online]. 2011-01-01 [cit. 2012-02-15]. Dostupné z WWW:
http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=800034272&sysinf.vypis.rozsah=uplny&sysinf.
@typ=transformace&sysinf.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHTML&sysinf.vypis.klic=9b216c2940da85be366
572321ff63259&sysinf.spis.@oddil=C&sysinf.spis.@vlozka=36482&sysinf.spis.@soud=Krajsk%FDm%20soudem
%20v%20Ostrav%EC&sysinf.platnost=15.02.2012.
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Příloha č. 6 – Ceník servisních činností Ski Sport Kasárna
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Příloha č. 7 – Ceník půjčovny Ski Sport Kasárna
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Příloha č. 8 – Dotazník spokojenosti zákazníka

Dobrý den, Vážení zákazníci,

snažíme se zlepšovat naše služby, a proto je pro nás důležité znát Váš názor na naši práci.
Tímto bych Vás chtěl požádat jménem společnosti Ski Sport Kasárna, s. r. o. o vyplnění
tohoto dotazníku, který bude sloužit k analýze spokojenosti našich zákazníků a zlepšení
kvality poskytovaných služeb. Odpovědi budou dále vyhodnoceny a za pomoci zjištěných
závěrů se budeme snažit zlepšit stávající podmínky v obchodě a reagovat na požadavky Vás,
zákazníků. Tento dotazník bude rovněž použit při vypracovávání mé diplomové práce
na VŠB-TU Ostrava s názvem Konkurenceschopnost malého podniku.

Doba k vyplnění dotazníku: 5 - 10 minut

V rámci plnohodnotných výsledků a možnosti zlepšení, buďte prosím otevření, upřímní
a nebojte se kritizovat, co se Vám nelíbí. Dotazník je samozřejmě anonymní. Předem
mnohokrát děkuji za ochotu a vyplnění dotazníku.

S pozdravem

Bc. Zbyněk Konvičný

Jak vyplnit dotazník?

Dotazník je členěn do několika sekcí. Pokud u některých otázek odpovíte záporně (například,
že jste ještě nevyužili služeb naší půjčovny), přeskočíte několik otázek o půjčovně a budete
dále pokračovat v dotazníku. Na tyto posuny budete vždy upozorněni po dané otázce.
U některých otázek budete vyzváni k hodnocení určitého aspektu pomocí hodnotící škály
od 1 do 5. Známkování je stejné jako ve škole, takže jednička je výborně (maximální
spokojenost, nejlepší atd.) a pětka je nedostatečné (velmi špatné, velmi nespokojen atd.).
Pokud nevíte nebo si nejste jistí, označte 3.
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Začátek dotazníku:

Obecné otázky

1.) Jaké je místo Vašeho bydliště? *
2.) Kolik je Vám let? *

do 20-ti let 21 - 49 let 50 let a více

3.) Kde nejraději nakupujete (příp. kde by pro Vás bylo nejlepší nakupovat) lyže, snowboardy a
doplňky k nim? *

obchodní řetězce (Intersport, Sportisimo aj.) malé obchody (Ski Sport Kasárna, aj.)

internet (internetové obchody, Aukro.cz, aj.) Jiné:

4.) Už jste někdy slyšeli o společnosti Ski Sport Kasárna, s. r. o. ve Valašském Meziříčí, která se
zabývá prodejem lyžařského a snowboardového vybavení, a také jeho půjčováním a servisem? *

Ano Ne

Dotazníková část pouze pro zákazníky:

5.) Odkud jste se o nás dozvěděl/a? *

z reklamy od rodiny, známých

z internetu Jiné:
ad 4) Byl/a jste už někdy přímo u nás v prodejně? *

Ano Ne
6.) Jak hodnotíte polohu a dostupnost našeho obchodu? * 1 - výborná, 3 - nevím, průměr, 5 -
nedostatečná

1 2 3 4 5

7.) Jakým způsobem se většinou dopravujete do našeho obchodu? *

pěšky autem Jiné:
8.) Zdá se Vám obchod dostatečně velký? *

Ano Ne
9.) Doporučili byste naši společnost, náš obchod dalším zájemcům? *

Ano Ne
10.) Jak hodnotíte otevírací dobu našeho podniku (od 13:00 do 18:00 ve všední dny, v sobotu 8:00 až
12:00)? *

1 2 3 4 5

Výborné Naprosto nevyhovující

11.) Vyhovovala by Vám více otevírací doba ve všední dny od 10:00 do 18:00? *

Ano Ne Není to pro mě důležité

Otázky ohledně prodeje a personálu:
12.) Byl/a jste už u nás někdy za účelem NÁKUPU lyžařského nebo snowboardového vybavení a
jiných doplňků? *

Ano Ne
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13.) Jak hodnotíte nabízenou šířku sortimentu (počet lyží, snowboardů, přileb, holí, bot a lyžáků atd.)?
1 2 3 4 5

Velký výběr Velmi omezený výběr

14.) Našel/našla jste u nás vždy to, co jste hledal/a? *

Ano Ne
15.) Odcházel/a jste od nás někdy nespokojený/á? *

Ano Ne
16.) Jak je pro Vás důležité, abychom zavedli i platby kartou? * (1- nejdůležitější, 5- nedůležité)

1 2 3 4 5

Bez této možnosti se neobejdu Není to pro mě důležité

17.) Kterého zboží podle Vás máme nedostatek (malý výběr, nedostatek zboží aj.)? Pokud se Vám zdá
sortiment dostatečný, otázku nechte nezodpovězenou.

18.) Jak hodnotíte, v porovnání s konkurencí, naše ceny? * 3 - průměr, nevím
1 2 3 4 5

Velmi nízké Příliš vysoké

19.) Jak hodnotíte personál z hlediska odborných znalostí a schopností poskytnout kvalitní rady? *
1 2 3 4 5

20.) Jak hodnotíte personál z hlediska zájmu o zákazníka, ochoty, přívětivost a přístupu? *
1 2 3 4 5

21.) Jak hodnotíte čekací dobu na obsloužení? *
1 2 3 4 5

Velmi rychlá Velice pomalá, dlouhá čekací doba

22.) Máte v dohledné době zájem o koupi nových lyží? *

Ano Ne
23.) Chtěli byste, abychom prodávali i jiné NOVÉ lyže než značky Elan? *

Ano Ne
ad 23 - 1) Pokud ANO, jaké?

ad 23 - 2) Jak hodnotíte, že většinu nových lyží Elan si můžete před koupení vyzkoušet u nás v
půjčovně? *

1 2 3 4 5

Výborná možnost Není to pro mě důležité

Otázky ohledně dětí a prostředí obchodu:
24.) Vyhovuje Vám prostředí obchodu (ovzduší, teplota, místo k sezení)? Případně uveďte, co by se
mělo zlepšit v kolonce "Jiné". *

Ano Ne Jiné:
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25.) Byl/a jste u nás už někdy za účelem nákupu DĚTSKÉHO lyžařského nebo snowboardového
vybavení? *

Ano Ne
26.) Měli bychom ještě zpříjemnit prostředí pro děti? *

Ano Ne
ad 26) Pokud ANO, máte nějaký návrh na zlepšení prostředí pro děti? Pokud nemáte, nechte otázku
nezodpovězenou.

27.) Je sortiment dětského zboží dostatečně široký? *

Ano Ne
28.) Preferujete pro děti nové nebo starší zboží? *

Nové Použité, starší
29.) Jak hodnotíte ceny dětského zboží v naší prodejně? *

1 2 3 4 5

Velmi nízké Velmi vysoké

Otázky ohledně půjčovny:
30.) Využil/a jste už někdy služeb naší půjčovny? *

Ano Ne
31.) Co jste si půjčili? * Zaškrtněte všechny vyhovující odpovědi.

lyžařské vybavení (lyže, lyžařské boty, hole) přilba nebo brýle

vybavení na běžky (běžky, boty, hole) sněžnice

snowboardové vybavení (snowboard, snb boty) telemarkové vybavení
32.) Jak jste byl/a spokojen/a se šířkou sortimentu nabízeného zboží? *

1 2 3 4 5

Výborný, široký výběr Špatný, velmi malý výběr

33.) Jak hodnotíte ceny za půjčení? *
1 2 3 4 5

Velmi nízké Velmi vysoké

34.) Jak jste byl/a spokojen/a s kvalitou půjčeného zboží? *
1 2 3 4 5

Velmi kvalitní Velmi nekvalitní

35.) Je pro Vás lepší půjčovat si kvalitnější zboží, ale za vyšší cenu? *

Ano Ne
36.) Jak hodnotíte obsluhující personál v půjčovně po odborné stránce? *

1 2 3 4 5

Vysoká odbornost Velmi malá odbornost

37.) Jak hodnotíte obsluhující personál v půjčovně po lidské stránce, ochotu a snahu aj.? *
1 2 3 4 5

Výborný Velmi špatný
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38.) Jak hodnotíte čekací dobu na půjčení, při zamluvení či vrácení zboží? *
1 2 3 4 5

Velmi krátká Velmi dlouhá

39.) Doporučil/a byste razantní změnu systému půjčování? *

Ano Ne
40.) Budete i nadále využívat služeb naší půjčovny? *

Ano Ne

Obecné otázky o půjčování:
41.) Využil/a byste akce celosezónního (od listopadu do dubna) zapůjčení dětského lyžařského
kompletu, abyste ho nemuseli každý rok kupovat? *

Ano Ne
ad 41.) Pokud ANO, kolik byste byli ochotni zaplatit, když víte, že průměrná cena dětského kompletu
je 3880 Kč (lyže 1700 Kč, lyžáky 600 Kč, hole 290 Kč, přilba 800 Kč a brýle 490 Kč)?

……………………………………….
42.) Měl/a byste zájem o testování lyží (testovací akce na nějaké sjezdovce), které byste si mohli poté
(nové či použité) koupit? *

Ano Ne
43.) Je pro Vás výhodnější za půjčení předem platit vratnou zálohu (ve výši 1000 - 5000 Kč podle
typu zboží) nebo předložení občanského průkazu? *

Záloha Číslo a iniciály z OP
44.) Vyhovuje Vám možnost si půjčit, či vrátit lyže i v neděli od 17:00 do 18:00? * Mohou být i dvě
odpovědi.

Ano Nevyhovuje mi to; nevyužívám to aj.

Chtěl/a bych tuto možnost i v sobotu ve stejném čase
Nepovinná otázka: Můžete prosím vypsat 1 kladnou a 1 zápornou stránku naší půjčovny?
+
-
Otázky ohledně servisu:
45.) Využil/a jste v posledních 2-3 letech služeb našeho servisu lyží, snb, běžek atd.? *

Ano Ne
46.) Jak jste byl/a spokojen/a s kvalitou provedeného servisu? *

1 2 3 4 5

Výborný servis Velmi špatný servis

47.) Jak hodnotíte cenu servisu? *
1 2 3 4 5

Velmi nízká Příliš vysoká

48.) Byl/a byste ochoten/ochotná si připlatit 30% ceny za urgentní vyřízení servisu (např. do 1 dne)? *

Ano Ne
49.) Jak hodnotíte dobu, za kterou je Váš servis vyřízen? *

1 2 3 4 5

Velmi krátká Příliš dlouhá
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50.) Využil/a jste někdy služeb konkurence v rámci servisu? *

Ano Ne
51.) Pokud ANO, byl/a jste u nás spokojenější?

Ano Ne
52.) Doporučil/a byste nás dalším zájemcům? *

Ano Ne

Závěrečné otázky:

53.) Označte prosím, která akční nabídka (sleva aj.) by Vás zajímala nejvíce: * Vyberte 3
ODPOVĚDI.

akce 2+1 zdarma (3. věc s nejnižší cenou zdarma)

sleva 10% na vše pro stálé zákazníky (stálý zákazník dostane průkaz či kartu)

každé 5. půjčení zboží z naší půjčovny zdarma

k nákupu nad 3000 Kč, triko Elan ve vybrané velikosti zdarma

k nákupu nad 4000 Kč, lyžařské hole ve vybrané velikosti zdarma

možnost půjčení a vyzkoušení lyží před jejich následnou koupí (nových i použitých)

ke koupenému dětskému kompletu (lyže, lyžáky a přilba) dětská kukla Pingú zdarma

k novým lyžím a snowboardům roční servis zdarma

Nepovinné otázky:

Následující otázky jsou nepovinné, avšak byli bychom velmi rádi, kdybyste se pokusili něco napsat
tak, abychom mohli dále zlepšovat naše služby a naslouchat Vám, zákazníkům. Předem děkuji.

54.) Můžete vypsat nějakou konkurenci, která by dle Vašeho názoru měla být naším vzorem a od které
bychom se měli učit?

55.) Můžete prosím vypsat alespoň 2 kladné a 2 záporné stránky našeho podniku?
+
+
-
-
56.) Máte nějakou připomínku, poznámku k obchodu, jeho vedení, personálu? (něco co bychom měli
určitě zlepšit, co děláme špatně, co neděláme vůbec, co bychom vůbec dělat neměli atd.). Samozřejmě
to může být i pochvala.

Konec dotazníku
Mnohokrát děkuji, pokud jste došli až na konec dotazníku. Výsledky budou vyhodnoceny a použity
k rozvoji našeho obchodu.

S přáním hezkého dne

Zbyněk Konvičný a kolektiv Ski Sport Kasárna, s. r. o.


