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1 Úvod  

Téma diplomové práce - Analýza a řízení obchodu s vybavením pro stolní tenis jsem  

zvolil na základě dvou důvodů. Prvním z nich je můj velmi blízký vztah ke stolnímu tenisu, 

který vychází z mé stále aktivní kariéry stolního tenisty. Ta začala už od mých sedmi let a 

během niž jsem měl možnost utkávat se s uznávanými hráči, mladými evropskými i 

světovými talenty a hrát kvalitní soutěže nejenom v České republice, Rakousku, Slovensku či 

mezinárodně nejprestižnější klubovou soutěž Ligu mistrů. Můj vstřícný vztah k tomuto sportu 

lze spatřit i v pocitu velké cti kdykoliv se naskytla možnost reprezentovat ať už svou zemi na 

evropských šampionátech, klub v dlouhodobé soutěži nebo školu na různých studentských 

turnajích. Druhým důvodem byla možnost přímého kontaktu s majitelem obchodu Ping-Pong 

Shop Krmaschek, Rolandem Krmaschkem, jehož obchod specializující se na prodej vybavení 

pro stolní tenis bude předmětem strategické analýzy ve druhé části práce.  

 

Diplomová práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol, kde druhá kapitola s názvem 

Teorie strategického řízení přibližuje hlavní podstatu strategie. Úvodní část této kapitoly 

vysvětluje pojem a původ názvu slova strategie. Další části se již konkrétněji věnují 

strategickému řízení podniku s následným  rozvedením jednotlivých podnikových strategií. 

 

Třetí kapitola se v návaznosti na předchozí část věnuje analytickým nástrojům 

používaným strategickým managementem. Dle hlavního rozdělení na externí a interní analýzu 

podniku jsou v kapitole uvedeny hlavní podstaty konkrétních analýz, vyjmenované vhodné 

analytické metody a v neposlední řadě se zde uvádí vybrané metody analýzy, které jsou 

vhodné pro následné konkrétní využití v praktické části diplomové práce. 

 

Navazující čtvrtá kapitola s názvem Analýza současného stavu obchodu přináší 

konkrétní pohled na vybraný podnikatelský subjekt obchodující s vybavením pro stolní tenis 

včetně jeho popisu i základních údajů. Hlavní částí kapitoly se věnuje podrobné analýze 

reálného stavu sportovního obchodu podle vybraných analytických nástrojů popisovaných ve 

třetí kapitole, kterými jsou SLEPTE analýza, Porterův model pěti sil, metoda BCG, finanční 

analýza a na závěr  integrující SWOT analýza. 

 

Z výsledků strategických analýz vychází poslední pátá kapitola, jenž přináší důležité 

náměty a doporučení pro majitele obchodu Ping-Pong Shop Krmaschek. Získané postřehy, 
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navrhovaná řešení a doporučení se zde rozdělují do tří odlišných strategií expanze, stability a 

omezení. Majitel tak má na výběr varianty, které by mohly pomoci v naplnění jeho 

konkrétních a osobně stanovených cílů. 

 

Cílem diplomové práce je přiblížit oblast strategického řízení podniku a pomocí 

vybraných analytických nástrojů zkoumat současnou situaci konkrétně zvoleného 

obchodu Ping-Pong Shop Krmaschek nabízejícího vybavení pro stolní tenis. Vedlejším 

cílem je na základě získaných informací a výsledků provedených analýz vytvořit konkrétní 

návrhy a doporučení, jenž mohou být aplikovány majitelem a pomoci k upevnění tržní pozice, 

respektive k posílení tržního podílu a zvýšení tržeb. 
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2 Teorie strategického řízení 

Vlastníci firem zakládají své podnikání a firmy na základě určitých vizí. Každý člověk 

sní o dosažení a splnění svých cílů a to jak v osobním, tak i v životě pracovním. Pro naplnění 

vizí je tedy důležité nejenom stanovit kam se chce firma dostat, ale také kde se firma 

momentálně nachází a jak se tam dostane. Součástí se stává i zájem o sledování konkurence, 

zákaznických a dodavatelských cílů a celkové vývoje okolního firemního prostředí. 

 

Jak uvádí Kovář (2008, s. 25) „Strategický management představuje syntézu všech 

manažerských disciplin (obecného managementu, finančního managementu, managementu 

lidských zdrojů atd.) a řady disciplín dalších (mikroekonomie, makroekonomie, kvalitativní 

metody atd.). Strategický management v ekonomické oblasti ústí do podnikatelské politiky, 

zabývajících se alokací disponibilních zdrojů na základě definované strategie.“ 

 

Podobný pohled přináší i Grasseová (2010, s. 11) „Strategický management chápeme 

jako soubor manažerských rozhodnutí, která určují dlouhodobou výkonnost organizace“. 

Následně pak pokračuje: „Strategické řízení musí být plánované, organizované, vedené a 

kontrolované“. Autorka pak také upozorňuje na neustálou potřebu analyzování, rozhodování, 

implementaci a koordinaci v rámci všech manažerských funkcí. 

 

Pro detailní rozbor a zjištění současného stavu firmy i jejího okolí slouží vhodně zvolené 

analytické nástroje, které pomohou případně i nalézt komparativní výhody oproti konkurenci 

na trhu „Právě získání komparativní výhody je podstatou strategického řízení, které v sobě 

slučuje prvky dlouhodobého a koncepčního řízení. Má dlouhodobou povahu a týká se operací, 

které patří z hlediska firmy k nejvýznamnějším. Strategické řízení je procesem tvorby a 

realizace rozvojových záměrů dlouhodobější povahy, které mají zásadní význam ve vývoji 

řízeného objektu a jejichž uskutečněním získává řídící subjekt komparativní efekt. Vlastní 

firemní záměry je nutné vždy srovnávat s ostatními subjekty s nimiž je firma v neindiferentním 

vztahu, tj. s kooperujícími či konkurujícími podniky“1.  

  

Pro formulaci poslání, vize, cílů a strategie je zapotřebí identifikovat a vyhodnotit 

objemné množství specifických informací charakterizující podnik a jeho okolí.  K těmto 

                                                 
1 Zdroj: Strategický management. Strateg.cz [online]. 2011 [cit. 2012-04-19]. Dostupné z: 
http://www.strateg.cz/Strategicke_rizeni.html 
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účelům lze využít analytické nástroje popisované dále ve třetí kapitole (s. 17, Analytické 

nástroje strategického managementu). 

 

Poslání 

Stručně a výstižně vymezuje základní smysl existence firmy a odpovídá na otázky, jaký 

společenský problém chce firma řešit a jakými prostředky bude postupovat. Konkrétněji to 

znamená vymezení služeb, které bude firma nabízet, cílové skupiny, na které bude působit a 

jakým způsobem budou spravovány firemní záležitosti. Firemní pracovníci takto mohou 

získat jasnou představu o přínosu své práce při dosahování firemních cílů. 

 

Vize 

Jasná a konkrétní představa budoucího stavu (zpravidla ve vzdáleném časovém 

horizontu). Měla by být definována velmi obecně a pomáhat v motivaci svých nositelů 

k nadstandardním výkonům. Vymezení vize je počáteční bod k formulování strategického 

plánu a obvykle pochází od strategického vedení firmy. 

 

2.1 Strategie 

Samotné slovo strategie pochází ze spojení dvou slov původně z řeckého jazyka. První 

slovo stratos znamená vojsko a druhé slovo agos značí vůdce. V původním významu tak 

strategie měla souvislost z vojenstvím a znamenala doslovně vedení vojska. Svou podstatou 

spíše vyjadřovala určitý plán k vedení války. Synek (2002, s. 157) přináší zcela odlišné 

vysvětlení pojmu strategie. Dle tohoto autora pojem „strateg“ znamená: „překvapující 

vynalézavost, nečekaný obrat, ale i lest či trik. V tomto pojetí bylo strategické řízení chápáno 

ve vojenství“. Dále také Synek uvádí, že základním cílem bylo vítězství nad soupeřem. 

Převedeno do dnešní hospodářské činnosti se jedná především o pružnou reakci na dramatické 

změny prostředí a získání komparativní výhody jednoho subjektu nad ostatníma.  

 

Definovat strategii tak lze mnoha způsoby. Například tradiční definice je dle 

Dedouchové (2001, s.1) označována jako: „Dokument, ve kterém jsou určeny dlouhodobé cíle 

podniku,stanoven průběh jednotlivých operací a rozmístění zdrojů nezbytných pro splnění 

daných cílů“. Uvedená tradiční definice má své kritiky, kteří uvádějí, že je pouze výsledkem 

přání a požadavku podniku dosahovat vymezených cílů. Moderní definice ještě přidává 

nutnost připravenosti podniku na budoucnost. Dedouchová tak dále definuje strategii jako 
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dokument, ve kterém jsou stanoveny dlouhodobé cíle podniku, průběh strategických operací a 

rozmístění zdrojů podniku potřebných pro dosažení vytyčených cílů způsobem, aby tato 

strategie vycházela z potřeb podniku, reflektovala změny jeho zdrojů i schopností a současně 

také dopovídajícím způsobem reagovala na změny v podnikovém  okolí. Takovýto přístup ke 

strategii bývá často nazýván přístupem přírůstkovým. Oproti tradičnímu plánovacímu 

přístupu to znamená postupnější a podrobnější kroky a procesy. K běžné formulaci a 

implementaci strategie přidává přírůstkový přístup nepřetržité testování a adaptování jako 

připravenost na změny v okolí podniku. Naproti tomu Grasseová (2010, s. 13) ve své 

publikaci zjednodušeněji popisuje, že strategie je založena na: „potřebách hlavních 

zainteresovaných stran (primárních externích zákaznících) a podporována příslušnými 

politikami (koncepcemi), plány, cíli, záměry a procesy. Zpravidla jde o prostředky, metody, 

procesy a zdroje vyžadované celkově nebo v nějaké kombinaci pro dosažení strategických 

cílů, včetně jejich případné změny“. 

 

Zmiňované strategické cíle ovšem musí splňovat určitá kritéria, aby bylo možno je 

rozeznat a zcela pochopit při jejich naplňování i konečném hodnocení úspěšnosti plnění. 

Grasseová (2010) uvádí následující podmínky pro cíle, tzv. SMART: 

Specific – Specifikované. Cíl musí být formulován jasně, konkrétně a srozumitelně, aby 

nebylo možné jej vyložit různými způsoby.  

 

Measurable – Měřitelné. Měřit dosažení cíle lze pomocí kvantitativních a kvalitativních 

ukazatelů. Mezi nejčastějšími kvantitativními ukazateli se objevují jednotky množství, váhy, 

délky a další. Kvalitativní ukazatele hodnotí například spokojenost, úroveň, apod. 

 

Acceptable – Akceptovatelné. V tomto případě cíl musí být přijatelný pro ty, kteří jej 

budou naplňovat. 

 

Realistic – Reálné (dosažitelné). Cíl musí splňovat všechny omezující podmínky a 

vycházet z důkladné analýzy současného stavu. 

 

Time-frame – Termínované. Jedná se o stanovení časového horizontu pro dosažení 

daného cíle. Může být na určité období, rok či přesně stanovené datum. 

 

 



- 9 - 

2.2 Strategické řízení 

Synek (2002, s. 157) popisuje strategické řízení jako: „proces, ve kterém vrcholoví 

manažeři formulují a zavádějí strategie směřující k dosažení stanovených cílů, k souladu mezi 

vnitřními zdroji podniku a vnějším prostředí a k zajištění celkové prosperity a úspěšnosti 

podniku“. V podobném duchu prezentuje strategické řízení Keřkovský (2001, s. 8), který 

výstižně uvádí: „Strategický management by měl být chápán jako nikdy nekončící proces, 

posloupnost opakujících se a na sebe navazujících kroků, počínajících vymezením posláním 

firmy a jejich cílů a strategickou analýzou a končící formulací možných variant řešení 

(strategií), výběrem a implementací optimálních strategií a kontrolou a korekcemi průběhu 

jejich realizace“. Schéma tohoto nikdy nekončícího procesu znázorňuje obrázek č. 2.1 

 

Obrázek č. 2.1 Schéma strategického řízení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Strategické řízení. MBP Consulting [online]. 2012 [cit. 2012-04-16]. Dostupné z: 

http://www.mbpconsulting.cz/cs/knowhow/strategy/) 

 

Poněkud specifičtější pojetí strategického řízení přináší internetový zdroj  

www.strateg.cz 2, který specifikuje tzv. pravé strategické řízení a popisuje jeho založení na: 

„protikladném vztahu subjektů, kdy subjekt získává svoji výhodu na úkor jiného či jiných 

subjektů. Typickým odvětvím, kde dosud převažuje pravé strategické řízení je vojenství, 

zatímco v kultivovaných tržních ekonomikách má strategické řízení podobu nepravou. To 

                                                 
2Dostupný na: http://www.strateg.cz/Strategicke_rizeni.html 
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znamená, že konkurence je nahrazena ekonomickou soutěží a komparativní efekt podnik 

získává svojí lepší funkčností oproti ostatním soutěžícím.  

Strategické řízení se uskutečňuje prostřednictvím tvorby a realizace jednotlivých 

strategií, které mohou mít formu záměru určující vývoj ekonomického subjektu a jeho věcnou 

stránku, nebo formu metod, nástrojů a opatření, prostřednictvím kterých jsou prosazovány 

strategie věcné“. Uvést lze pro doplnění také další pohled na strategické řízení z jiného  

internetového zdroje www.koucinkfirem.cz 3: „Strategické řízení zahrnuje činnost zaměřenou 

na udržování dlouhodobého souladu mezi posláním firmy a disponibilními zdroji, rovněž také 

mezi firmou a prostředím, v němž firma existuje. Obecné znázornění strategického řízení a 

jednotlivých procesů přináší obr. 2.2 

 

Obrázek č. 2.2 Proces strategického řízení 

Disponibilní 

výrobní zdroje

Strategický 

management

Poslání firmy a 

firemní cíle

Externí a interní 

prostředí firmy

Strategická 

analýza

Implementace 

strategie

Implementace 

strategie

Implementace 

strategie

Implementace 

strategie

 

 

(Zdroj: KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. Brno: Ing. Zdeněk 

Novotný CSc., 2001. 157 s. ISBN 80-214-1901-6) 

 

Celkový ideální model strategického řízení ovšem podle Keřkovského (2001) zřejmě 

neexistuje. Jak už z podstaty modelu vyplývá, na jedné straně musí být vítěz a na druhé straně  

poražený. Kdyby tomu tak nebylo, všechny společnosti by přijaly model strategického řízení 

s maximální efektivitou, což by mohlo znamenat konec tržní ekonomiky. Realitou tak je, že 

                                                 
3 Dostupný na: http://www.koucinkfirem.eu/strategicke-rizeni.html  
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existují firmy s výborným strategickým managementem a také firmy, jejichž strategické řízení 

nemá potřebnou úroveň a tomu odpovídají i jejich výsledky.  

 

Při implementaci strategie a jednotlivých fází má management na výběr hned několik 

nástrojů, mezi které se řadí:  

• Delfská metoda  

• Metoda scénářů  

• SMART  

 

Následně po implementaci by se měl vývoj strategie nejen monitorovat, ale také i 

hodnotit. K těmto účelům se využívají následující nástroje: 

Benchmarking 

Balance scorecard (BSC) 

EFQM 

Ishikawův diagram 

Paretův diagram 

 

2.3 Strategie na úrovni podnikatelských jednotek 

Základem strategie u podnikatelských jednotek je nalezení specifických předností 

podniku. Zdrojem těchto předností a určení, jak bude podnik konkurovat v daném 

mikroprostředí, vychází z odpovědí na následující otázky: 

Podnikatelské jednotky se rozhodují na základě: 

• Jaké jsou potřeby spotřebitelů? 

• Jakou spotřebitelskou skupinu uspokojit? 

• Jakým způsobem uspokojit potřeby vybrané spotřebitelské skupiny? 

 

Strategie podnikatelských jednotek je tedy vytvářena za účelem získání a udržení 

konkurenční výhody, jenž vede k převaze nad konkurenty a k dosahování nadprůměrné tvorby 

hodnot. V průběhu posledních desítek let došlo k výraznému vývoji ve zpracování 

podnikových strategií. Velice známou strategií se stala matice čtyř strategií, kterou navrhl 
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v roce 1965 Igor Ansoff4. S ohledem i rozdělením výrobku a trhu na současné a nové, vybírá 

Ansoff strategie proniknutí na trh, vývoje nového výrobku, rozvoje trhu a jako poslední 

diverzifikační strategii. 

  

Obrázek č. 2.3 Ansoffova matice čtyř strategií 
 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Ansoffova matice. MANAGEMENT MADIA [online]. © 2011-2012 [cit. 2012-04-16]. 

Dostupné z: http://managementmania.com/ansoffova-matice) 

 

Další velmi známý návrh přišel o patnáct let později v roce 1980, jehož autorem byl 

Michal Porter5. Jeho návrh třech základních konkurenčních strategií vycházel ze 

zkušeností, že dlouhodobě udržitelná konkurenční výhoda je základním kamenem 

nadprůměrného výkonu.  

 

Generické strategie dle Portera 

Nákladová strategie – strategie zdůrazňující efektivitu. Podnik doufá, že „velkooběmovou“ 

produkcí a redukcí počtu svých produktů využije výhod úspor z rozsahu a to zejména výrobě 

s nižšími jednotkovými náklady. Pro dodržení této strategie se vyžaduje neustálé vyhledávání 

cenových snížení všech stránek výroby a obchodu, přičemž zásadní změny strategií (jako 

například změny trhů, počty výrobků, atd.) jsou velmi nežádoucí. Strategie také vyžaduje 

obvykle alespoň jednu z následujících výhod, jako například vysoký tržní podíl, přístup 

k důležitým surovinám, technologii či jiným vstupům, atd. Nákladová strategie podniku bez 

jedné či více popisovaných konkurenčních výhod ovšem může být snadno napodobená 

                                                 
4 Igor Ansoff (1918 – 2002), rusko-americký matematik a obchodní ředitel. Po emigraci do USA vystudoval 
Stevens Institute of Technology a získal doktorát z aplikované matematiky na Brown Univesity. Je považován za 
zakladatele strategického řízení a autorem diferenční analýzy (GAP) a Ansoffovy matice. 
5 Michael Eugene Porter (*1947) – americký ekonom, vedoucí programu Harvard Business School. Autor 18 
knih a 6násobný držitel McKinsey Award za své články a přínos. Stal předním odborníkem na firemní strategie a 
konkurenceschopnost regionů i národů. 
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konkurenty na trhu. Provádění strategie je možní spíše u větších a finančně stabilních 

podniků. Vhodné pro prostředí blízké dokonalé konkurenci a cenově pružnější poptávkou. 

 

Strategie diferenciace – podstatou strategie nemusí být odlišnost výrobku (například ve 

vlastnostech, kvalitě, servisu, designu atd.) od výrobků konkurence. Hlavním smyslem 

strategie diferenciace je nabídnout zákazníkům produkt či službu, která nelze snadno 

napodobit a za kterou budou zákazníci ochotni připlatit a vytvoří i velkou věrnost značce. 

Právě zmíněná velká věrnost značce může působit jako velký negativní efekt pro vstup 

nového subjektu na trh. Zpravidla existuje u firem, které přicházejí na trh s novinkami mezi 

prvními. Strategie je vhodná pro prostředí blízké nedokonalé konkurenci (nejčastěji oligopol 

či monopolistická konkurence) s cenově nepružnou poptávkou. S velkou pravděpodobností 

budou mít podniky vyznávající strategii diferenciace vyšší zisky než podniky se strategií 

nákladovou. 

 

„Focus“ strategie – jedná se o zaměření pouze na určité trhy či část trhu. Obvykle se jedná o 

produkty pro náročné klienty či trhy s omezenou ekonomickou sílou. Focus strategie je 

realizována buď na základě nákladové strategie či strategie diferenciační. Strategie je 

doporučená zejména pro malé začínající firmy a to z důvodu pohybu těchto firem v oblasti 

malého objemu produkce s vysokými jednotkovými náklady. Dále také uvádí, že malé firmy 

nejsou schopny svou produkcí maximálně využívat úspory z rozsahu, čímž nemohou 

konkurovat nákladově na trhu. Proto se úspěšné malé firmy nákladovou strategií neřídí, ale 

naopak dávají přednost kombinované strategii zaměření a odlišnosti. 

 

Naopak Keřkovský (2001) uvádí ve své publikaci čtyři hlavní druhy strategií, které 

podniky při svém strategickém řízení následují. U každé strategie autor dále přidává důvody 

proč byla zvolena právě popisovaná strategie. 

 

Strategie stability 

Typická pro podniky se snahou o segmentaci trhu či diferenciaci výrobku, aby mohli lépe 

využít vynaložené investice. Jejich výrobky se obvykle nacházejí ve stádiu zralosti svého 

životního cyklu. Strategie stability tak neznamená žádnou činnost, ale hledání a zajištění vyšší 

efektivity současného provozu. Důvody výběru strategie: 

 

 



- 14 - 

• Na základě rozšířené filozofie: „proč něco měnit, když jsme v tom úspěšní“ 

• Podniky, které jsou velké a v minulosti byly úspěšné, tak mají větší averzi vůči riziku 

a změnám a tudíž strategie stability přináší menší riziko. 

• Jednoduchost a pohodlí pro všechny stakeholdery 

• Okolí podniku je poměrně stabilní, bez zjevných hrozeb a podstatných příležitostí. 

• Pro ustálení prostředí a nastolení období klidu například po rychlé expanzi či 

krizovém období. Strategie má své opodstatnění i při období uvedení nových výrobků 

na trh či následně po vstupu no nový trh. 

 

Strategie expanze 

Strategie vede ke změnám v oblasti podnikání (nové trhy, nové funkce, nové výrobky,atd.) 

s cílem zvýšení tržního podílu. Je zde ovšem třeba počítat s vyššími investicemi, podstatně 

větším rizikem, negativní reakcí konkurence a možnými antimonopolními tlaky. Strategie je 

obvykle používána podniky, jejichž výrobky a trhy jsou na začátku životního cyklu či ve fázi 

před stádiem zralosti. Důvody výběru strategie: 

• Nezbytný krok pro přežití v proměnlivých podmínkách. Zde převládá zaměření více 

na dlouhodobé hledisko než na krátkodobý úspěch. 

• Naskytnutí příležitosti 

• Spojení teorie expanze s vyšší úrovní efektivity podle mnohých řídících pracovníků 

• Snaha o přiblížení se monopolní síle, která je všeobecně považována za bezpečnou a 

odolnější vůči vnějším vlivům 

• Na základě tlaku akcionářů 

 

Strategie omezení 

Při následování této strategie podnik omezuje své aktivity opouštěním vybraných trhů, 

uzavíráním některých svých závodů a rušením výroby určitých výrobků. Znamená to i 

propouštění zaměstnanců, snížení výdajů na marketing a vědeckotechnický rozvoj apod. 

Strategie je nejčastěji využívána, když se trh a výrobky podniku nacházejí v klesajícím stádiu 

životního cyklu. Navzdory popisovaným omezením může strategie zvýšit efektivitu podniku a 

to díky využití uvolněných finančních prostředků ze zrušené výroby do zlepšení jiných 

podnikových činností. Schválení strategie omezení bývá přijímáno pracovníky obtížně, neboť 

je postaveno na základě neuspokojujících výsledků předchozích činností a rozhodnutí, čímž 

se dostávají do negativního hodnocení. Důvody výběru strategie: 
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• Pokud podnikové činnosti jsou neefektivní a nesprávné 

• Podnik nedosahuje svých cílů na základě jiných strategií 

• Silný tlak akcionářů, zákazníků, apod. v návaznosti na špatnou činnost podniku 

• Slabé stránky podniku a vnější hrozby výrazně převyšují silné stránky podniku 

 

Kombinovaná strategie 

Využívají podniky s nestejně úrovňovými obchodními i výrobními jednotkami (rozlišné 

závody, divize, odlišný potenciál trhů, apod.). Kombinovanou strategii lze také nacházet u 

podniků, které se nacházejí v období změny životního cyklu trhu a výrobků. Kombinace 

strategií probíhá souběžně (odlišné strategie pro jednotlivé strategické jednotky) nebo 

sekvenčně (různé strategické alternativy pro budoucí období, kde se například stanoví jeden 

z druhů strategie pro nadcházející vymezený časový úsek a poté se přechází na strategii 

odlišnou). 

 

Každá z popisovaných strategií má své výhody i nevýhody a je potřeba důkladné 

strategické analýzy pro její správný výběr. Keřkovský (2001, s. 97) také uvádí že je potřeba 

sledovat podnikový cíl při výběru strategie: „Tak například jestliže podnik zdůrazňuje a 

soustřeďuje se na cíl dosažení určité velikosti podniku, kterému odpovídá strategie expanze, 

potom přijetí této strategie může mít negativní dopady na jiné cíle, například na cíl dividendy 

vyplácené akcionářům v určité výši, protože podstatná část disponibilního zisku musí být 

investována do rozvoje“. Souhrnná charakteristika uvedených strategií je znázorněna 

v tabulce č. 2.4. 
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Obrázek č. 2.4 Souhrnná charakteristika jednotlivých strategických alternativ 
 

Strategická alternativa 
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(Zdroj: KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. Brno: Ing. Zdeněk 

Novotný CSc., 2001. 157 s. ISBN 80-214-1901-6) 
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3 Analytické nástroje strategického managementu 

Monitorování a analýza interních a externích stránek podnikání patří k rutinní činnosti 

úspěšných firem, neboť okolní turbulentní prostředí vytváří nejenom hrozby, ale i nové 

příležitosti, kterým je potřeba se přizpůsobovat a využít je ve svůj prospěch. Konkrétní 

strategické analýzy se provádí k prostředí, v němž podnik existuje a také ke zdrojům, 

strategickým možnostem a kompetencím dané firmy. Rozlišovat tak lze strategické analýzy 

na externí a interní ve vztahu k firmě. Jejich analýza napomáhá určit výchozí strategickou 

pozici podniku v návaznosti na další využití pro potřeby strategického managementu. 

Základní členění faktorů ovlivňující podnik se liší v dle konkrétních autorů. K nejčastěji 

využívaným patří členění dle Houldena, uvedeno na obrázku č.3.1 a dle Jaucha a Gluecka, 

které je uvedeno na obrázku č.3.2. 

 

Obrázek č. 3.1 Členění okolí podniku dle Houldena 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2001, 256 

s. ISBN 80-717-9603-4.) 
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Obrázek č. 3.2 Členění okolí podniku dle Jaucha a Gluecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení. Brno: Ing. Zdeněk 

Novotný CSc., 2001. 157 s. ISBN 80-214-1901-6) 

 

3.1 Externí analýza  

Jedním z klíčových kroků ve strategickém procesu je analýza externího prostředí. Díky 

provedení externí analýzy získá management představu o příležitostech a hrozbách v okolí 

podniku, které mají zásadní vliv na jeho činnost.  

Okolí podniku lze definovat jako operační prostor, který dále je vymezen územně a 

věcně. Jak uvádí Kovář (2008, s. 55): „Územní uspořádání je strukturováno víceúrovňově a 

strategická analýza vnějšího prostředí by měla být zaměřena právě na tu úroveň prostředí, ve 

které budou probíhat strategické aktivity“. Věcná dimenze se týká aktivit, které provádí firma 

v podobě odvětví a oboru svého operačního prostoru. Územní dimenze označuje prostředí, ve 

kterém může subjekt operovat.  Rozdělení územního prostředí je následovné: 

• Lokální 

• Regionální 

• Národní 

• Mezinárodní 

• Globální 
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Jiným metodologickým přístupem externí analýzy je rozdělení na makroprostředí a 

mikroprostředí. Management zde pozorně sleduje faktory makroprostředí (demografické, 

politické, legislativní, ekonomické, technologické, kulturní a sociální) a subjekty 

mikroprostředí (zákazníky, konkurenty, dodavatele a distributory). 

 

Makroprostředí je pro všechny odvětví společné a vytváří jednotné prostředí pro všechny 

mikroprostředí podniků. Nachází se zde faktory, které ovlivňují v mikroprostředí poptávku a 

následný příjmy. Dedouchová (2001, s. 48) k tomuto dodává: „Mnoho těchto faktorů se stále 

mění a proces změn sám vytváří prostor pro nové příležitosti a hrozby“. Dále upozorňuje, že 

manažeři podniků by měli pochopit význam těchto faktorů v makroprostředí a odhadnout 

jejich účinek změn na jejich podnik. Mezi hlavní metody analýzy vnějšího prostředí patří: 

• SLEPTE 

• 4C 

• Metoda scénářů 

• Metoda ETOP (Environmental Threat and Opportunity Profile) 

• Mapa strategických konkurenčních skupin 

 

Analýza mikroprostředí se zabývá oborovým okolím podniku a vlivu jeho faktorů. 

Autoři Kovář (2008) i Keřkovský s Vykypělem (2001) shodně rozdělují mikroprostředí 

podniku do následujících tří složek: 

• Zákazníci 

• Konkurence 

• Dodavatelé  

 

Hodnotný pohled analýzy všech uvedených složek mikroprostředí přináší Porterův 

model pěti sil. Tento model vychází z předpokladu, že podnik a jeho strategická pozice je 

určována působení právě pěti analyzovaných faktorů.  

 

Vzhledem k praktickým potřebám analýzy v druhé části diplomové práce je potřeba 

konkrétně přiblížit vybrané modely analýz. K těmto účelům byly vybrány jako nejvhodnější 

analýza SLEPTE pro makroekonomickou oblast a Porterův model pěti sil pro oblast 

mikroekonomickou. 
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3.1.1 SLEPTE analýza 

Jedná se o komplexní analýzu makroprostředí vycházející z analýzy PEST, která 

rozděluje vnější prostředí na hlavní složky a to prostředí sociální, legislativní, ekonomické, 

politické, technologické a ekologické. Název vychází jako zkratka z úvodních písmen 

jednotlivých složek analýzy a oproti původní verzi PEST byly přidány složky legislativní a 

ekologické. 

Pomocí SLEPTE analýzy se zjišťují odpovědi na základní tři otázky: 

• Které z vnějších faktorů mají vliv na podnik? 

• Jaké jsou případné účinky těchto faktorů? 

• Které z nich jsou v blízké budoucnosti nejdůležitější? 

 

Sociální prostředí (S) – poukazuje na sociální aspekty a úroveň zkoumaného prostředí. 

Hlavními ukazateli jsou tak velikost populace, věková struktura, životní úroveň, populační 

politika, etnické rozložení, dostupnost pracovní síly a mnoho dalších. 

 

Legislativní prostředí (L) – oblast analýzy přinášející pohled na legislativní oblast, kde 

se zkoumají daňové zákony, obchodní právo, legislativní omezení, právní úprava pracovních 

podmínek, autorská práva, úroveň soudnictví, apod. 

 

Ekonomické prostředí (E) – množina faktorů poukazujících na současný stav 

ekonomiky. Mezi hlavní ukazatele patří míra inflace, nezaměstnanost, úroková míra, výše 

HDP a HDP na jednoho obyvatele, rozpočtový deficit nebo přebytek, obchodní deficit nebo 

přebytek, měnový kurz, vývoj a výše daňových sazeb, náklady na místní půjčky a forma spolu 

s dostupností úvěrů, apod. 

 

Politické prostředí (P) – v této oblasti se analýza zabývá spíše politickou stabilitou než 

jednotlivými politickými stranami. Časové období jednotné vlády má přímý také vliv i na 

stabilitu legislativy (viz. Legislativní prostředí). Dalším podstatný vliv v této oblasti má 

chování regulačních orgánů především (především v telekomunikacích, energetice, apod.) 

 

Technologické prostředí (T) – analýza vlivu výzkumných a technologických faktorů 

pomocí výkazu výše výdajů na výzkum, obecné technologické úrovně, podpory vlády 

v oblasti výzkumu, rychlosti morálního zastarání, nové technologické aktivity, apod. 
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Ekologické prostředí (E) – řadí se zde převážně klimatické vlivy a přírodní hrozby. 

S rostoucím významem ekologického cítění lidstva musí podniky dodržovat také ekologická 

legislativa se stále přísnějšími normami pro emise plynů do ovzduší a podporou recyklace 

odpadu. Striktní plnění těchto podmínek a norem bývá kladně přijato širokou veřejností a 

může napomoci ke konkurenčním výhodám. 

 

3.1.2 Porterův model pěti sil 

Porter předpokládal, že ziskovost v odvětví je zcela závislá na pěti dynamických 

faktorech, jež ovlivňují firemní náklady, cenu a potřené investice. Dále Porter uvedl, že než 

podnik vstoupí na trh, měl by analyzovat „pět sil“, které na podnik působí a určují přitažlivost 

daného odvětví. Jak uvádí Grasseová (2010, s. 191) „Model pěti sil zdůrazňuje všechny 

základní složky odvětvové struktury, které mohou být v daném odvětví hnací silou 

konkurence.“ Podobně popisuje podstatu modelu pěti sil i Kourdy (2011). Každé odvětví je 

ovšem specifické a tudíž ne všechny předkládané faktory budou mít vždy stejnou váhu. 

 

Obrázek č. 3.3 Model pěti sil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Hrozba silné rivality – přitažlivost odvětví odráží množství podniků v něm působících. 

Pokud v daném odvětví působí velké množství silných podniků (konkurentů), odvětví tak 

není již přitažlivé. Zvýšení rivality vychází ze stagnace nebo zmenšení odvětví (podniky 

mohou získat vyšší tržní podíl pouze na úkor svých stávajících konkurentů) a také z vysokých 

fixních nákladů (podniky se v tomto případě snaží rozmělnit vysoké fixní náklady do velkého 

počtu výrobků maximalizací využití výrobních kapacit, což vede k cenové válce na trhu). 
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Hrozba vstupu nových konkurentů – příchod nových konkurentů vždy znamená 

ohrožení tržních podílů pro stávající podniky.  Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví 

je závislý především na vstupních bariérách trhu. Ty vznikají nejčastěji dle Grasseové (2010, 

s.192) působením některého z následujících šesti faktorů: „ úspory z rozsahu, kapitálová 

náročnost vstupu, přístup k distribučním kanálům, očekávaná reakce zavedených firem, 

legislativa a vládní zásahy, diferenciace výrobků“ Co se týče atraktivity odvětví, podniky 

musí počítat nejenom se vstupními bariérami, ale také i s bariérami výstupními, což může 

opět velmi ovlivnit rozhodování o vstupu u potenciálních konkurentů. 

 

Hrozba nahraditelnosti (substituce) výrobků – pokud v odvětví existují podobné 

produkty sloužící ke stejnému účelu, tzv. substituty, poté existuje potenciální hrozba 

zastupitelnosti nabízených výrobků. Hrozba konkurence substitutů se zvyšuje se jejich 

snížením ceny, zvýšení kvality a v neposlední řadě i snížením nákladů přechodu zákazníků. 

Management zde musí sledovat růst prodeje těchto substitutů a porovnávat je s prodeji 

výrobků vlastních. 

 

Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků – zákazníci se snaží vyjednat snížení 

ceny, zvýšení množství služeb a zlepšení kvality.Grasseová (2010, s.192) uvádí následující 

důvody zvyšování síly zákazníků: „ jestliže jsou koncentrovaní a organizovaní, jestliže 

výrobek pro ně tvoří výraznou část jejich nákladů, jestliže výrobky nejsou diferencované, dále 

pak pokud jsou náklady spojené se změnou nakupovaného výrobku  pro zákazníka nízké a 

v neposlední řadě pokud je zákazník vzhledem ke svým nízkým ziskům citlivý na cenu“. 

Nejvhodnější reakcí podniku je vyvinutí výjimečné nabídky, která nelze odmítnout. Jako další 

možnosti se nabízí změna dodavatele nebo zaměření na zákazníky, kteří mají výrazně menší 

moc. 

 

Hrozba rostoucí vyjednávací síly dodavatelů – v tomto případě se jedná o možnost 

dodavatele zvyšovat cenu a snižovat množství či kvalitu dodávek surovin, technologie, 

energie, atd. Obvykle se tak děje na základě jedinečnosti dodavatele (poskytování jedinečných 

výrobků) či jeho velké síly (jedinečnost dodavatele či jeho integrace s ostatními dodavateli). 

Otázka zní, jak snížit vyjednávací sílu dodavatelů? Jako nejvhodnější řešení se jeví budování 

pevných vztahů s více dodavateli. 
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3.2 Interní analýza 

Druhá část komplexní strategické analýzy se věnuje vnitřním faktorům a podmínkám 

podniku. Kovář (2008, s. 56) blíže vysvětluje: „Analýza vnitřní situace firmy se odvíjí od 

snahy identifikovat její konkurenční výhodu, jejímž základem může být vlastnictví unikátního 

zdroje či zvláštních dovedností. Proto analýza začíná právě auditem zdrojů a rozborem 

dovedností“. Výstupem vnitřní analýzy jsou poznatky o silných a slabých stránkách podniku, 

na kterých lze „stavět“ či v opačném případě pokusit se eliminovat. Podobně se vyjadřuje i 

Dedouchová (2001, s. 29), která uvádí jako cíl interní analýzy odhalení silných a slabých 

stránek podniku. „K tomu je nutné se nejprve zmínit o tzv. specifických přednostech, které 

vypovídají o tom, v čem je podnik silný a čím se zásadně odlišuje od konkurentů“. Keřkovský 

(2001) tyto specifické přednosti vedoucí k vytvoření konkurenčních výhod nachází 

v oblastech: 

• Vědeckotechnický rozvoj  

• Marketing a distribuce  

• Výroba a řízení výroby 

• Podnikové a pracovní zdroje 

• Finance a rozpočet  

 

Mezi hlavní nástroje interní analýzy patří:  

• BCG 

• 7S 

• Metody analýzy problémů (Ishikavůw diagram, šestislovný graf) 

• GAP analýza 

• Paretův diagram 

• EFQM model 

 

3.2.1 BCG analýza 
Autorem analýzy označované také jako Portfoliový model je společnost Boston 

Consulting Group (BCG). K analýze vyváženosti portfolia lze vybrat z několika druhů matic. 

Jednou z prvních byla BCG matice, původně vyvinuta pro velké korporace s vícero divizemi 

nebo obchodními jednotkám. K novějším a modifikovaným maticím se řadí například 

McKinseyho více faktorová matice či Hofferova matice. Původní BCG matice přináší pohled 
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na podnikové portfolio výrobků a trhu. Šuleř (1995) popisuje právě provázanost mezi tempem 

růstu trhu a relativním podílem na trhu (konkurenční pozicí firmy) v tomto modelu. Matice je 

rozdělena do čtyř kvadrantů podle již zmíněného tempa růstu (vysoké a nízké) a podle tržního 

podílu (tržní podíl konkrétní strategické podnikatelské jednotky oproti podílu nejbližšího 

konkurenta. Vyjadřuje se v prodaných jednotkách). Dále také Šuleř (1995, s. 64) uvádí: 

„Cílem portfoliového modelu je pomoci manažerům v rozhodování o rozdělování zdrojů mezi 

jednotlivé jednotky korporace“. Podobně se vyjadřuje i Sedláčková, která vidí přínos analýzy 

portfolia v možnosti analyzovat jednotlivé podnikové výrobky (resp. SPJ), jakým způsobem 

se podílejí na tvorbě cash-flow. Výhodou je i jednoduchost, přehlednost a srozumitelnost celé 

matice. Manažeři tak mohou poměrně snadno navrhnout podnikové portfolio, které zaručí 

žádaný růst i vývoj podniku a jeho výnosnosti. Dle Sedláčkové (2006, s. 88) by mělo takovéto 

portfolio obsahovat co nejvíce „hvězd“ a „otazníků“, ale také „dojných krav“, které 

poskytnou dostatek zdrojů na jejich podporu. 

 

Obrázek č. 3.4 Matice BCG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. 2. přepracované a 

doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. 121 s. ISBN 80-7179-367-1) 
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Hvězdy – Výrobky spadající do pole „Hvězdy“ zaujímají vysoký podíl na trhu spolu 

s vysokým tržním růstem. Podnik by se proto měl snažit tyto výrobky ve své pozici udržet a 

všestranně je rozvíjet. Podnik sice má z prodeje hvězd značné finanční příjmy, ovšem musí 

také značnou část finančních prostředků vynakládat na jejich propagaci a distribuci. 

 

Dojné krávy – Představují pro podnik výrobky s vysokým podílem na trhu, jehož růst je 

ovšem už nízký. Výsledkem jsou vysoké prodeje a ziskovost výrobku, do kterého již není 

výhodné dále investovat.  

 

Otazníky – Znamenají nejistou pozici výrobků pro podnik. Ten se musí rozhodovat, zda 

výrazně finančně investuje do výroby, technologie, marketingu, apod., s cílem zvýšit tržní 

podíl výrobku nebo jestli s daným výrobkem trh zcela opustit. 

 

Psi – Pozice výrobků, který má nejenom minimální tržní podíl, ale i růst jeho trhu je 

poměrně nízký. Další investice by neměly smysl a pro podnik je nejvhodnější tyto výrobky 

zrušit z výrobního programu. 

 

3.2.2 Finanční analýza 

Finanční analýza napomáhá k identifikaci finanční a rozpočtové oblasti podniku. Obecně 

se jedná o rozbor jakékoliv činnosti, která souvisí s časem a penězi. Používá se běžně od 

nejzákladnějších činností v rodině, až po složité rozbory a plánování ve velkých podnicích. 

Konkrétně definovat lze finanční analýzu jako systematický rozbor získaných dat, které jsou 

obsaženy především v účetních výkazech. Sedláčková (2006, s. 80) přidává, že cílem analýzy 

finanční výkonnosti podniku je zhodnocení finanční pozice podniku, které: „lze využít jako 

analýzu ex-post, hodnotící minulý vývoj, ale především jako analýzu ex-ante, tj. analýzu 

budoucího vývoje, což je z pozice strategické analýzy zvláště významné“. Manažeři tak 

získávají zpětnou vazbu mezi svými manažerskými rozhodnutími a jejich praktickými 

důsledky.   

 

Výsledky finanční analýzy jsou nejenom významnou součástí strategické analýzy, ale 

spektrum využití a zájmu se rozšiřuje na více subjektů přicházející do styku s podnikem. 

Právě směr a provedení analýzy se ubírá dle konkrétních uživatelů, pro něž je určena. Zatímco 

management se zaměřuje na analýzy ziskovosti, řízení zdrojů a provozní analýzy, věřitelé 
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sledují především likviditu a strukturu krátkodobých závazků. V případě vlastníků se jejich 

zaměření týká převážně zjištění, zda jsou jejich investice a prostředky správně využívány a 

zhodnoceny. Směr a struktura finanční analýzy je tedy různorodá a především podle potřeb 

uživatelů žádajících zisk konkrétních informací se volí konkrétní nástroje. 

 

Základní nástroje finanční analýzy se nazývají finanční ukazatele. Tyto ukazatele 

odpovídají na otázky týkající se finančního zdraví podniku. Členit ukazatele lze dvěma 

způsoby. Základní členění dělí tyto ukazatele na absolutní, rozdílové a poměrové, respektive i 

speciální. První zmiňované absolutní ukazatele přímo posuzují hodnoty jednotlivých 

položek účetních výkazů bez jakýchkoliv dalších matematických postupů. Naopak rozdílové 

ukazatele jsou vypočteny rozdílem mezi konkrétní položkou na straně aktiv a položkou na 

straně pasiv. Nejpočetnější a nejvyužívanější skupinu ukazatelů tvoří poměrové ukazatele. 

Ty se vypočítávají podílem dvou položek vybraných zejména ze základních účetních výkazů.  

 

Druhé a momentálně více využívanější je členění ukazatelů na extenzivní (objemové) 

a intenzivní (relativní). Extenzivní ukazatele přinášejí pohled o rozsahu či objemu 

analyzovaných položek a informují o kvantitě v přirozených, u finanční analýzy tedy 

v peněžních jednotkách. Intenzivní ukazatele jsou naopak zdrojem informací o míře využití 

podnikových zdrojů, jejich síle a frekvencí změny. Členění extenzivních a intenzivních 

ukazatelů na další úrovni je uvedeno v následujícím obrázku č. 3.5. 

 

Obrázek č. 3.5 Členění finančních ukazatelů 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2. vyd. 

Praha: GRADA Publishing, a. s., 2008. Finanční řízení. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2) 
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Mezi nejznámější a nejvyhledávanější ukazatele lze zařadit následující vybrané  

ukazatele, které lze využít i v praktické části strategické analýzy: 

 

Ukazatele rentability, patřící mezi poměrové ukazatele, odpovídají na otázku, jakou 

má podnik schopnost vytvářet zisk z investovaného kapitálu. Hodnotí tak celkovou 

efektivnost podniku a jeho činnosti, což zajímá zejména majitele, akcionáře, potenciální 

investory a další. Pro výpočet jsou základními zdroji podnikový výkaz zisku a ztráty a 

rozvaha. Ukazatele rentability, jak již lze usoudit dle kategorie poměrových ukazatelů, se 

skládá z čitatele vyjádřeného výsledkem hospodaření (obvykle se jedná o tokovou veličinu) a 

ze jmenovatele vyjádřeného určitým druhem kapitálu (stavová veličina), popřípadě tržbou 

(toková veličina).  

 

ROA = kapitál  vloženýcelkový
zisk

 

Důležitý ukazatel rentability vloženého kapitálu ROA (Return On Assets) vyjadřuje 

výkonnost či produkční sílu podniku. Při použití EBIT6 v čitateli zlomku se měří výkonnost 

podniku bez vlivu daňového zatížení a dluhů. 

 

ROE = kapitál vlastní

zisk čistý
 

Ukazatel ROE (Return On Equity) měří výnosnosti vloženého kapitálu vlastníky či akcionáři. 

Knápková (2010) uvádí, že výsledek by se měl pohybovat minimálně několik procent nad 

dlouhodobým průměrem úročení dlouhodobých vkladů, aby bylo vlastníci byli odměněni 

vyšší hodnotou za podstoupení riziko při podnikání než při uložení peněz v bance. Ukazatel 

ROE je potřeba sledovat v dlouhodobém horizontu, aby se předešlo krátkodobým výkyvům 

způsobeným například při investicích do výroby, apod. 

 

ROI = kapitál dlouhodobý
zisk

 

Ukazatel ROI (Return On Investment) neboli rentabilita investovaného kapitálu porovnává 

zisk podniku k celkovému dlouhodobému kapitálu vloženého do podniku (tzn. vlastní i 

dlouhodobý cizí kapitál). Tímto ukazatelem se vyjadřuje celková efektivnost podniku.  

 
                                                 
6 EBIT – Earnings before Interests and Taxes. V překladu z angličtiny znamená příjem před úroky a zdaněním. 
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ROS = tržby
zisk

 

Ukazatel rentability tržeb ROS (Rentability On Sales) vyjadřuje ziskovou marži podnikatele.  

Takto lze tedy poukazovat na úspěšnost analyzovaného podnikání a je vhodné výslednou 

marži porovnávat s konkurencí. Při výpočtu lze v čitateli zlomku použít zisk před zdaněním, 

po zdanění nebo EBIT. 

 

Index finanční páky = kapitálu celkového arentabilit
kapitálu  vlastníhoarentabilit

 

Index vyjadřující porovnávající rentabilitu vlastního kapitálu v čitateli s rentabilitou 

celkového kapitálu. Podnikatel tak zjišťuje zda je vhodné použití cizích zdrojů k podnikání 

k dosažení rentability svého vloženého kapitálu. Je žádoucí, aby výsledek byl větší než jedna 

(>1). V opačném případě (<1) není výhodné pro vlastníka využívat cizí kapitál. 

 

Ukazatele aktivity jsou další skupinou ukazatelů ve finanční analýze. Grünwald 

(2004) popisuje, že tyto ukazatele vyjadřují a kvantifikují schopnost podniku, především jak 

účinně a intenzivně využívat svůj majetek nebo jak uvádí Růčková (2008), rozbor ukazatelů 

aktivity přináší odpovědi na otázku, jak se hospodaří s aktivy, jejich jednotlivými složkami a 

také jaký má toto hospodaření vliv na výkonnost a likviditu. 

 

Obrat celkových aktiv = aktiva celková
tržby

 nebo aktiva celková
výnosy

 

Ukazatel obratu celkových aktiv bývá také označován jako vázanost celkového vloženého 

kapitálu. U tohoto ukazatele je největší patrnost návaznosti na ukazatele rentability. 

 

Obrat zásob =  zásoby
tržby

 nebo zásoby
náklady celkové

 

Obrat zásob sděluje, kolikrát se během analyzovaného roku přemění každá položka zásob 

v hotovost (je prodána) a znovu uskladní. V podstatě dávají přehled o likviditě daných zásob. 
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Doba obratu zásob = tržby/365
zásoby

 nebo zásobobrat 
365

 

Jedná se o odvozený ukazatel z obratu zásob, který udává jakou dobu jsou oběžná aktiva 

vázána ve formě zásob. Platí zde, že lepší situace nastává, čím je vyšší obratovost zásob a 

kratší doba obratu zásob. Záleží ovšem také na oboru, ve kterém analyzovaný podnik působí. 

 

Doba obratu pohledávek = tržby/365
pohledávky

 

Doba obratu pohledávek vyjadřuje jak dlouhé je období (počet dní), než jsou pohledávky 

v průměru splaceny. Někdy se také udává název inkasní období. Doporučená hodnota je 

obvykle běžná doba splatnosti faktur uvedená při prodeji přímo na faktuře 

 

Ukazatele likvidity7 

Trvalá platební schopnost bývá jednou ze základních podmínek úspěšného fungování firmy 

na trhu. Grünwald (2004) přesněji definuje, že pomocí ukazatelů likvidity se zjišťuje 

schopnost firmy hradit své závazky a dostát včas svým finančním povinnostem. 

 

Běžná likvidita = závazky krátkodobé
OA

 

Běžná likvidita (likvidita III. stupně) vyjadřuje jaká částka z celkových oběžných aktiv 

pokrývá 1 Kč krátkodobých závazků firmy. Doporučené rozmezí je 1,5 – 2,5. 

 

Pohotová likvidita = 
závazky krátkodobé

zásoby  -OA 
 

Pohotová likvidita (likvidita II. stupně) upravuje likviditu III. stupně o ne příliš likvidní 

složku zásob pro placení závazků podniku. Lze tak říci, že ukazatel vyjadřuje jaká částka 

firemních pohledávek a hotovostí je pokrývá 1 Kč krátkodobých závazků podniku 

Doporučená výsledek by se měl pohybovat v rozmezí 0,7 – 1,2. 

 

 

 

                                                 
7 Schopnost firmy přeměnit svůj majetek na prostředky, které mohou posloužit k úhradě svých závazků 
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Okamžitá likvidita = 
závazky krátkodobé

FM
 

Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně) poukazuje na schopnost podniku splatit své závazky 

ihned díky svým nejlikvidnějším prostředkům (hotovost, peníze na bankovních účtech, šeky 

či krátkodobé cenné papíry). Hodnota výsledného ukazatele se doporučuje v rozmezí 0,2 – 05. 

 

Hodnotové ukazatele výnosnosti 

Vychází z moderního přístupu hodnotového řízení, které se snaží o propojení všech činností 

v podniku a současně i lidí , kteří se zúčastňuji všech podnikových procesů do jednoho 

zastřešujícího kritéria. 

EVA = EBIT . (1 – daňová sazba v %) – WACC . C  

Koncepce ukazatele EVA vychází z předpokladu, že cílem podniku je vytváření přidané 

ekonomické hodnoty. Ukazatel tedy měří, jak firma za analyzované období přispěla svými 

aktivitami ke zvýšení či případně snížení hodnoty pro své zákazníky. Knápková (2010) 

připomíná, že pro využití koncepce EVA je nezbytnou podmínkou konverze účetního modelu 

(zobrazení hospodářské situace v účetnictví) na model ekonomický, který se blíží více 

skutečnosti. Dále také uvádí, že bylo dle autorů Sterna a Stewarta identifikováno 164 různých 

úprav pro tuto konverzi. Jak je vidět z výše uvedeného vzorce, při výpočtu se vychází 

z vážených průměrných nákladů na kapitál (WACC), které se vypočtou následovně. 

 

WACC = 
C

VK
.   

C

CK
 . VKCK NN +  

Kde:  

CK = tržní hodnota určeného cizího kapitálu 

VK = tržní hodnota vlastního kapitálu 

C = tržní hodnota celkového kapitálu 

NCK = náklady na cizí kapitál 

NVK = náklady na vlastní kapitál 

 

3.3 Syntéza jako východisko pro formulaci strategie 

Získané výsledky analýzy vnitřního a vnějšího prostředí podniku se stávají východiskem 

pro syntézu směřující k nejenom k nalezení hledaných zdrojů konkurenční výhody, ale i 

k určení konkurenční pozice podniku na trhu spolu s východiskem pro možné strategie.  
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Takovou syntézou je známá analýza SWOT, ovšem pro využití ve strategickém managementu 

musí být vytvořena ve strukturovanější formě, než jen jako běžný seznam silných a slabých 

stránek podniku, hrozeb a příležitostí. Náročný proces syntézy výsledků analýz vnějšího okolí 

a vnitřních zdrojů podniku je v podstatě vrcholným krokem celé strategické analýzy. 

 

3.3.1 SWOT analýza 

Autorem metody je Albert Humprey, jenž vedl v 60. a 70. letech výzkumný projekt na 

Stamfordské univerzitě. V rámci svého projektu vytvořil týmovou metodu plánování, kterou 

nejdříve pojmenoval jako SOFT analýza, aby ji později přepracoval na SWOT analýzu. Její 

název vznikl zkratkou počátečních písmen anglických slov Strenghts (silné stránky, 

přednosti), Weaknesses (slabé stránky, nedostatky), Opportunities (příležitosti), Threats 

(hrozby) kde silné a slabé stránky pocházejí z vnitřního prostředí a příležitosti a hrozby 

naopak z prostředí vnějšího 

 

Analýza SWOT8 má integrující charakter díky kombinaci rozborů vnitřního a vnějšího 

prostředí podniku a řadí se mezi nejčastěji využívané analytické metody. Analýza pracuje 

s daty dílčích analýz jednotlivých oblastí. Výčet nástrojů pro analýzu jak externího, tak 

interního prostředí lze nalézt na straně 17, respektive 21. Grasseová (2010) vyzdvihuje 

nákladově užitkové analýzy (např. CBA, CEA, CMA), audit zdrojů, benchmarking a procesní 

analýzy hodnotového řetězce u analýzy vnitřních schopností a zdrojů podniku. Grasseová dále 

zmiňuje jako vhodný nástroj analýzy vnějšího prostředí PESTLE (SLEPTE) analýzu. Dále 

dodává, že je nutné vzít do úvahy nejenom základní charakteristiku prostředí, ale taky její 

značnou dynamiku. Zde lze využít převážně tvůrčí metody (brainstorming a brainwriting) a 

metody strukturované (Delphi). Výstupem SWOT analýzy je SWOT matice (obr. 3.6) 

 

Sedláčková (2006) zdůrazňuje, že základní přínos SWOT analýzy není pouze 

v identifikaci faktorů vnější a vnitřní situace podniku, ale v následném ocenění vazeb a vlivů 

mezi nalezenými silnými a slabými stránkami, příležitostmi a hrozbami. 

 

 

 

                                                 
8 Někteří autoři, jako například Harold Koontz a Heinz Weihrich uvádějí zkratku SWOT v opačném pořadí, tj. 
TOWS. 
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Obrázek č. 3.6 Matice SWOT analýzy 
 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

Matice je rozdělena na následující skutečnosti: 

Silné stránky – Takto se označují faktory a podmínky, které podniku přinášejí výhody a 

převahu nad konkurencí. Nejčastěji se jedná o silnou image a goodwill, vlastnictví patentů, 

silné finanční zázemí, přístup a využití kvalitnějších materiálů i technologie, široká a kvalitní 

distribuční síť apod. 

 

Slabé stránky – Vyjadřují skutečnosti vedoucí k oslabování podnikové výkonnosti. 

Může se jednat o zastaralé stroje (technologii), nekvalitní lidské zdroje, nevhodné umístění 

podniku, špatná pověst výrobku či podniku na trhu, apod. Obecně jde o analogický výčet jako 

u předností, ovšem s opačnými hodnotami. 

 

Příležitosti – Jsou současné nebo potenciálně příznivé podmínky ve vnějším okolí 

podniku. Mohou to být například změny v zákonech, růst či možnost vstupu na nový trh 

s větším počtem potenciálních zákazníků, vývoj nových technologií a další. Management by 

měl posuzovat příležitostí spíše z dlouhodobého hlediska jejich vlivu na podnik, než pro 

současný stav. 

 

Hrozby – Označení současných i budoucích nepříznivých podmínek pro podnik. Jako 

příklad lze uvést demografické a legislativní změny, vstup nového silného konkurenta spolu 

s rostoucími konkurenčními tlaky, změna spotřebitelských preferencí, růst nákladů (fixních i 

variabilních) apod. 
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Postup při vytváření SWOT analýzy je dle Sedláčkové (2006) následující: 

Prvním krokem je identifikace hlavních změn v okolí podniku spolu s jejich předpovědí 

a vypracování jejich přehledu. Management k zde využívá obvykle výsledků již provedených 

analýz vnějšího okolí podniku. Zvláštní pozornost by měla být věnována hybným silám a 

klíčovým faktorům úspěchu. Tento přehled by neměl obsahovat více jak 8 bodů. Ve druhém 

kroku zaměřeném na analýzu vnitřních zdrojů se identifikují silné a slabé stránky podniku 

(opět se zde využívají výsledky a závěry provedených analýz). I zde by přehled měl být 

omezen do maximálního počtu 8 charakteristik. V následním třetím a posledním kroku se 

posuzují vzájemné vztahy silných a slabých stránek na jedné straně a na straně druhé hlavních 

změn v okolí podniku. Popisovaným porovnáním externích příležitostí a hrozeb s interními 

přednostmi a nedostatky lze vytvořit čtyři poziční kvadranty (obr. 3.7) se svými specifiky a 

podle nich vymezit nejvhodnější strategické alternativy 

 

Obrázek č. 3.7 Diagram SWOT analýzy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj R. J. Aldag, T. M. Stearns, 1987) 
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Charakteristiku jednotlivých kvadrantů diagramu SWOT analýzy lze nejlépe popsat na 

skutečných historických případech9 

 

Kvadrant I – Nejpříznivější kvadrant a nejvíce žádaná situace, kde se objevuje v okolí 

podniku několik vhodných příležitostí a daný podnik je zároveň schopen tyto příležitosti 

využít díky svým vhodným silným stránkám. Strategie podniku pro tento kvadrant bývá 

označována jako „max – max“, SO (Strenghts a Opportunities). Tato strategie je růstově 

orientovaná a umožňuje až agresivní ofenzivní přístup. Vhodným příkladem pro kvadrant I je 

situace konce 70. a počátkem 80. let a počínání společnosti IBM. Ta využila rychle rostoucí 

poptávku po domácích počítačích (příležitost) a dostatečný počet svých zkušených 

pracovníků schopných vyvíjet a vyrábět počítačové výrobky (přednosti). 

 

Kvadrant II – Nastává, když podnik není schopen využít naskytnutých externích 

příležitostí z důvodu vlastních nedostatků. Strategie „max – min“, OW (Opportunities a 

Weknesses) se snaží o maximalizaci příležitostí a jejich využití a zároveň i minimalizaci či 

přímo eliminaci slabých stránek podniku. Příkladem budiž firma Atari během stejné dobové 

situace jako u kvadrantu I. Firma Atari si také uvědomovala zvýšenou poptávku po osobních 

počítačích (příležitost), ovšem postrádala dostatek potřebných zdrojů a dovedností 

(nedostatky). 

 

Kvadrant III – Představuje velké ohrožení pro podnik, kdy externí hrozby „využijí“ 

hlavních nedostatků podniku a mohou tak danému podniku způsobit existenční problémy. 

Strategie „min – min“, WT (Weaknesses a Threats) představující obranou strategii se snaží o 

minimalizaci rizik v okolí a slabých stránek podniku. Často se jedná o řešení pomocí 

kompromisů a opouštění určitých pozic na trhu. Obdobná situace nastala například 

v automobilovém průmyslu počátkem 80. let. Americký trh zaznamenal výrazný příliv 

zahraničních výrobců automobilů (hrozby) a domácí koncern Chrysler nebyl schopen čelit 

tomuto tlaku z důvodů nedostatku potřebných zdrojů a zkušeností (nedostatky) k výrobě 

menších a ekonomičtějších vozů. Výsledkem byl téměř krach amerického Chrysleru. 

 

 

                                                 
9 Příklady převzaty z ŠULEŘ, Oldřich. Manažerské techniky. 1. vyd. Pavel Skura. Olomouc: Rubico, s. r. o., 
1995, 225 s. ISBN 80-85839-06-7 
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Kvadrant IV – Situace, kdy vnější hrozba může poškodit podstatné podnikové 

přednosti. Zde se strategie „min – max“, ST (Strenghts s Threats) snaží o minimalizaci 

ohrožení a maximalizaci silných stránek včasným rozpoznáním hrozeb a za pomocí silných 

stránek je přeměnit na příležitosti. Například firma Gillette měla vedoucí postavení na trhu 

(přednosti) s holícími čepelky. Firma ovšem utrpěla vážné ztráty po uvedení plastických 

břitových strojků (hrozby) firmou Bric. Spotřebitelé se totiž flexibilně přeorientovali na 

levnější a pohodlnější výrobky konkurence. 

 

Závěrem SWOT analýzy je důležité podotknout, že pokud chce podnik dosáhnout 

strategického úspěchu, měl by především maximalizovat své přednosti (silné stránky podniku) 

s vnějšími příležitostmi a minimalizovat své nedostatky (slabé stránky podniku) i možné 

identifikované hrozby. Manažeři mohou využít principy sestavení SWOT analýzy také pro 

vytvoření analýzy SWOT u svých nejvýznamnějších konkurentů na trhu. Mohou poté 

rozpoznat a předvídat možné reakce konkurentů na budoucí očekávané příležitosti a hrozby 

ve vztahu k jejich silným a slabým stránkám. 
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4 Analýza současného stavu obchodu 

Další je věnována praktické části strategických analýz. K tomuto účelu byla vybrán  

Ping-Pong Shop Krmaschek zabývající se prodejem vybavení pro stolní tenis (viz. 4.1 

Základní charakteristika obchodu). Analýza současného stavu se bude skládat ze šesti částí. 

Nejprve přijde na řadu seznámení se základní charakteristikou analyzovaného subjektu a poté 

budou následovat konkrétní analýzy. Pro analýzu vnějšího okolí bude použita metoda 

SLEPTE a Porterův model. Pro analýzu vnitřního prostředí byly vybrány BCG analýzy a 

finanční analýza. Díky vzniklé představě o vnějším a vnitřním okolí podniku bude sestavena 

matice SWOT analýzy, která se stane důležitým prvkem pro konečné návrhy a doporučení.  

 

Jak již bylo zmíněno, ke konkrétní strategické analýze byl zvolen obchod specializující 

se na nabídku vybavení pro stolní tenis a to konkrétněji Ping-Pong Shop Krmaschek ve 

Frýdku-Místku. Majitelem je Roland Krmaschek, bývalý Československý reprezentant 

v tomto sportu s řadou úspěchů na mezinárodním poli a stále ještě aktivní hráč na vysoké 

úrovni, oblékající dres německého třetiligového týmu NSU Neckarsulm. Díky svým 

úspěchům a dobré reputaci je znám nejenom mezi stolními tenisty různých úrovní po celé 

České republice, což znamená značnou výhodu pro podnikání právě v tomto odvětví a sportu. 

 

4.1 Základní charakteristika obchodu 

Roland Krmaschek podniká jako fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění 

(volná živnost10) v oboru specializovaný maloobchod (zaměřený na nákup a prodej vybavení 

pro stolní tenis) od roku. Živnost je provozována na adrese trvalého bydliště majitele. Obchod 

nabízí sportovní vybavení výhradně pro stolní tenis a jeho nabídka čítá téměř kompletní 

sortiment věhlasných stolně tenisových značek jako jsou Donic, Yasaka, Nittaku a další. 

Zákazníci, ať už profesionální hráči či amatéři, si mohou vybrat ze široké nabídky pálek, 

potahů, míčků, sportovního oblečení, obuvi, stolů, sítí, ohrádek, doplňkového zboží, apod.  

 

 

 

 

 

                                                 
10 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
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Základní údaje 

Název: Ping-Pong Shop Krmaschek 

Majitel: Roland Krmaschek 

Adresa: Hluboká 60, 738 01 Frýdek- Místek 

Telefon: +420  602 648 182 

WWW: - 

Email: - 

Otevírací doba: Po-Pá 15:00-17:00 (v jiný čas dle domluvy) 

Výhradní zastoupení značek: - 

Ostatní nabízené značky: Donic, Yasaka, Nittaku, Joola, Friendship, DHS, Adidas a Lear. 

 

4.2 SLEPTE analýza 

Jak již bylo popisováno v kapitole 3.1.1, SLEPTE analýza má za cíl nalézt hlavní vlivy 

vnějšího prostředí působící na analyzovaný Ping-Pong Shop Krmaschek a rozdělit je do 

kategorií prostředí sociální, legislativní, ekonomické, politické, technologické a ekologické. 

Je potřeba také uvést možné účinky nalezených faktorů a určit důležitost pro budoucí časové 

období. Podnikatelská činnost pana Krmaschka sice pokrývá celou ČR, ale je potřeba přiblížit 

i údaje z moravskoslezského kraje, ze kterého je převážná část zákazníků.  

 

Sociální prostředí (S)  

• Demografická charakteristika – Česká republika měla k 31. prosinci 2011 celkem 

10 504 203 obyvatel, což znamená úbytek o 28 567, tedy 0,27%. V MSK žilo ke 

stejnému datu 1 230 534 obyvatel. Zde se jednalo o úbytek 0,3 % oproti roku 

předchozímu. Za úbytkem lze spatřovat především výrazný pokles počtu narozených 

dětí. Genderové rozdělení obyvatelstva vyznívá mírně ve prospěch žen, které na konci 

roku 201011 byly zastoupeny 51% z celkové populace, v MSK tomu tak bylo podobně, 

i zde s 51,1% převažovaly ženy. Ve věkové kategorii do 14 let ke konci roku 2010 

bylo evidováno 1 518 000 osob (z toho 178 467 v MSK), v kategorii 15-64 let 7 379 

000 osob (875 959 v MSK) a v kategorii 65 let a více bylo zaznamenáno 1 636 000 

osob (188 794 v MSK). 

 

                                                 
11 V době publikace neměl ČSÚ zpracovány všechny data pro rok 2011. Z tohoto důvodu jsou využity výsledky 
zveřejněné pro předchozí rok 2010. 
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• Životní úroveň – měřit životní úroveň lze například podle průměrné mzdy. Ta v roce 

2011 činila v ČR 24 319 Kč12. Byl tak zaznamenán nárůst o 2,2 % oproti roku 

předchozímu. I z dlouhodobějšího pohledu vykazuje průměrná nominální hrubá mzda 

určitý progres. Od roku 2000 do roku 2011 se jednalo každoročně o nárůst mezi 1,9 až 

8,8 procenty. Lze tak říci, že životní úroveň obyvatel ČR se z tohoto hlediska  

každoročně zvyšuje. Důležitým ukazatelem pro přiblížení životní úrovně obyvatel je 

také podíl osob ohrožených příjmovou chudobou. Ta se sice v roce 2010 zvedla 

oproti předešlému roku 2009 z 8,6 % na 9,0 %, ale v porovnání s roky 2007 a 2008, 

kdy podíl činil 10,4 %, respektive 9,0% je to hodnota poměrně přijatelná. 

 

• Životní styl – S ohledem na sportovní zaměření obchodu Rolanda Krmaschka je 

potřeba zúžit široký okruh faktorů, které lze do životního stylu zařadit zejména na 

možnosti využití volného času. Stolní tenis patří mezi oblíbené sporty mezi všemi 

generacemi. Svědčí tomu nejenom zájem o amatérské zápasy ve školách mezi žáky, či 

ve velkých sportovních obchodech, kde je možnost si vše vyzkoušet, ale i vysoký 

počet registrovaných hráčů majících svou členskou základnu v jednom z klubů po celé 

ČR. Přehled aktuálního počtu registrovaných hráčů a klubů ve ČR je uveden v tabulce 

č.4.1. 

 

Tabulka č. 4.1 Přehled členské základny ve stolním tenise pro rok 2011/2012 
 
 Muži Ženy Dorost - junioři Starší - nejmladší Ostatní Celkem Počet klubů 

MSK 1 294 49 230 297 102 1 972 100 

ČR 14 163 711 2 475 2 827 1 141 21 317 1 165 

(Zdroj: CENTRÁLNÍ REGISTR ČESKÉ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU. Přehled členské 

základny 2011/2012 - Česká asociace stolního tenisu [online]. 2011 [cit. 2012-04-06]. 

Dostupné z: http://registr.ping-pong.cz/htm/zakladna/) 

 

Jak lze z tabulky č. 4.1 vyčíst, na MSK připadá 1972 registrovaných hráčů stolního 

tenisu, což činí přibližně 9,25% z celé republiky. Moravskoslezský kraj je tak na 

pomyslné čtvrté příčce co do velikosti v této statistice. Největší základnu tvoří překvapivě 

                                                 
12 Jedná se o průměrnou hrubou (nominální) měsíční mzdu v České republice dle statistik ČSÚ. 
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kraj Středočeský (2881 členů a 157 klubů) a kraj Jihomoravský (2802 členů a 154 klubů). 

Až na třetím místě je Pražský kraj s 1295 hráči a 46 kluby. 

 

• Kriminalita – Policie ČR evidovala ke konci roku 2011 přesně 317 177 trestných 

činů. Oproti předchozímu roku 2010 to znamenalo nárůst o 1,2%. Na území MSK 

bylo za rok 2011 zaznamenáno 42 474 trestných činů, což znamená značný nárůst o 

6,93% v porovnání z rokem 2010. Moravskoslezský kraj se tak řadí spolu s Hlavním 

městem Praha ke krajům s nejvyšší kriminalitou v celé české republice. Celkový 

nárůst kriminality ovšem není následováni procentuálním zvýšením počtu 

objasněných trestných činů. Celorepublikový průměr sice ukazuje, že došlo ke 

zlepšení procentuální úspěšnosti o 0,9% na 38,5% , MSK však se svými 16 216 

objasněnými případy trestných činů dokonce vykazuje nepatrné snížení úspěšnosti 

policejního sboru při vyšetřování a to ze 41,4% na 38,2%. 

 

Legislativní prostředí (L)  

• Všeobecná legislativa – Do legislativního procesu schvalování zákonů se zapojují obě 

komory Parlamentu ČR. Po projednání a schválení návrhu zákona z dolní komory 

(Poslanecká sněmovna s 200 poslanci) přichází na řadu stejný proces u horní komory 

parlamentu (Senát s 81 senátory). Senát může postoupit zákon dál k prezidentovi při 

spokojenosti s jeho zněním a ten má vetovací pravomoc13, čímž vrátí daný zákon 

k projednání zpátky poslancům. Pro přijetí zákonů je potřeba nadpoloviční většina 

poslanců (120 v případě  ústavního zákona a ratifikace mezinárodních smluv) a  

nadpoloviční většina senátorů (49 v případě ústavního zákona a ratifikace 

mezinárodních smluv). 

 

• Daně – Jsou zákonem stanovené povinné platby do veřejného rozpočtu 

s jednostrannou povinností bez nároku plátce na plnění ze strany státu. Daňový systém 

se v České republice je v hlavních znacích podobný daňovým systémům většiny 

vyspělých zemí. Daně lze rozdělit na přímé a nepřímé. U přímých daní se jedná o daň 

z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, daň z nemovitosti, silniční 

daň a daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti. V návaznosti na analýzu 

obchodu PPSK majitele Rolanda Krmaschka je podstatná daň z příjmu fyzických 

                                                 
13 Neplatí pří ústavních zákonech 
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osob, která je stanovená již od roku 2008 v jednotné sazbě 15% (zrušením společného 

zdanění manželů došlo ke kompenzaci vybraných slev na dani, které Roland 

Krmaschek může uplatnit, jako je například základní sleva na poplatníka ve výši 

24 840 Kč a zvýhodnění na dítě 13 404 Kč. Maximální daňový bonus ovšem nesmí 

přesáhnout 60 300 Kč14). Dále se jedná o daň z nemovitosti, ve kterém se nachází 

prodejna s vybavením pro stolní tenis (základem daně je zastavěná plocha a sazba 

daně závisí na druhu a způsobu využití stavby) a daň silniční, která postihuje majitelův 

automobil využívaný k podnikání (výše daně je závislá na objemu motoru vozidla). 

Do nepřímých daní spadá daň z přidané hodnoty a spotřební daň. Pro majitele je zde 

primární daň z přidané hodnoty, které podléhá naprostá většina zdanitelných plnění 

v ČR i zboží z dovozu (právě nabídka zboží PPSK je založena na dovozu ze zahraničí. 

Základní sazba daně je stanovena na výši 20% a snížená sazba na 14%. Zboží 

nabízené v PPSK podléhá základní sazbě). Registrace je možná dobrovolně či povinně 

pro osoby, jejichž roční obrat přesáhl 1 milión Kč. Roland Krmaschek svou 

podnikatelskou činností již přesáhl stanovený obrat a stal se tak plátcem DPH 

s přiřazeným DIČ. 

 

• Stolně tenisová legislativa – vrcholnou organizací spojující jednotlivé národní svazy 

je mezinárodní federace stolního tenisu, známá pod zkratkou ITTF (International 

Table Tennis Federation) sídlící v Lausanne ve Švýcarsku. Mezi hlavními činnostmi 

federace, jako jsou pořádání mezinárodních turnajů a sestavování světových žebříčků 

hráčů, patří i určování pravidel15. Zejména od roku 2000 došlo k výrazným úpravám 

s cílem zatraktivnění tohoto sportu. Tyto změny a úpravy vedly nejenom ke změnám 

v herním systému, ale zasáhly významně i oblast výroby potřeb pro stolní tenis. 

 

Ekonomické prostředí (E) 

Pro analýzu ekonomického prostředí je vhodné vybrat základní ekonomické ukazatele, 

které nabízí ve svých pravidelných statistikách Český statistický úřad (ČSÚ). Z důvodu 

turbulentního prostředí je potřeba vzít do úvahy vývoj v čase a pokusit se odhadnout možná 

budoucí data a výsledky, které tak mohou ovlivnit podnikatelskou činnost v budoucích 

                                                 
14 Zdroj: KUČEROVÁ, Dagmar. Daně a účetnictví: Slevy na dani platné pro rok 2011 a změny roku 2012. 
Podnikatel.cz [online]. 9.1.2012 [cit. 2012-04-08]. Dostupné z: http://www.podnikatel.cz/clanky/slevy-na-dani-
platne-pro-rok-2011-a-zmeny-roku-2012/ 
15 Pravidla a nařízení ITTF jsou dostupné na http://www.ittf.com/ittf_handbook/ittf_hb.html 
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obdobích.. Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů od roku 2007 v ČR přináší následující 

tabulka č.4.2. 

 

Tabulka č. 4.2 Vývoj základních ukazatelů ekonomického prostředí ČR (2007-2011) 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 

HDP  (mld. Kč) 3 662,6 3 848,4 3 739,2 3 775,2 3 807,2* 

HDP na 1 obyvatele (Kč/obyv.) 354 808 368 986 356 405 358 967 x 

HDP (%) 5,7 3,1 - 4,7 2,7 1,7* 

Index spotřeb.cen  105,4 112,1 113,3 114,9 117,1 

Míra inflace (průměr) (%) 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 

CZK/EUR  27,762 24,942 26,445 25,29 24,6 

Průměrná mzda (Kč) 20 957 22 592 23 344 23 797 24 319 

Výdaje na konečnou 

spotřebu domácností 
(%) 4,1 3,0 - 0,4 0,6 x 

Míra nezaměstnanosti 

(průměr) 
(%) 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 

* předběžný odhad dle ČSÚ 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

• Hrubý domácí produkt (HDP) – označení souhrnu hodnot přidaných zpracováním 

ve všech odvětvích v činnostech považovaných systémem národního účetnictví za 

produktivní (tj. včetně služeb tržní i netržní povahy). Z důvodu vyloučení vlivu změny 

cen v čase, se výsledek vyjadřuje ve stálých cenách (průměrnými cenami roku 2000). 

 

• Index spotřebitelských cen – zobrazuje cenovou hladinu a její vývoj v čase. Index je 

založen na spotřebních koších, které vyjadřují soubor předem vybraných druhů zboží a 

služeb placených obyvatelstvem. Tento výběr se dělí do hlavních 12-ti oddílů o 

celkovém počtu cca. 700 položek svým rozsahem pokrývá celou šíři spotřeby obyvatel 

a velkou měrou se podílí na jejich výdajích. Každoroční růst indexu, tak vypovídá o 

neustálém zvyšování cen v ČR. 
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• Míra inflace – Inflace je obecně definována jako růst cenové hladiny v čase. Měření 

míry inflace se provádí pomocí přírůstku indexu spotřebitelských cen (viz. výše). Mezi 

roky 2008 až 2010 však došlo k výraznému poklesu míry inflace, což znamenalo 

znatelné zpomalení celé ekonomiky. 

 

• Měnový ukazatel CZK/EUR – zobrazuje průměr denních nominálních kurzů koruny 

vůči euru za označený rok. Od roku 2009 měnový kurz eura vůči české koruně 

oslabuje, což přináší příznivý efekt snížení nákupní ceny, neboť téměř všechno zboží 

nakupuje Roland Krmaschek v německém velkoskladu v euro měně. Posilující česká 

koruna je tak příznivým externím vlivem na import zboží. 

 

• Průměrná nominální mzda – označení pro všechny pracovní příjmy jednotlivce 

(základní mzda, osobní příplatky, prémie, odměny, podíly na hospodářských 

výsledcích, náhrady mzdy, atd.), jemuž byly zúčtovány dle příslušných platových a 

mzdových předpisů. Průměrná nominální mzda se počítá celonárodně, zahrnuje tedy 

výsledky za všechny zaměstnance. Údaj zohledňuje i délku pracovních úvazků 

zaměstnanců. 

 

• Výdaje na konečnou spotřebu domácností – znamenají úhrn výrobků a služeb 

použitých v domácnosti pro uspokojení individuálních potřeb. Tyto výrobky a služby 

hradí domácnosti ze svých důchodů nebo je dostávají darem či ve formě naturální 

spotřeby. Do celkového počtu výdajů se nezapočítávají nákupy cenností a nákupy 

určené pro podnikatelskou činnost. V roce 2009 se výsledek dostal do záporných 

hodnot a rázně tak ukončil předchozí období nárůstu výdajů na konečnou spotřebu 

domácností. Následující rok 2010 ovšem znamenal alespoň mírný růst 0 0,6 %, což je  

pro podnikatelskou činnost Rolanda Krmaschka příznivé. 

 

• Nezaměstnanost – jedná se o tzv. míru evidované nezaměstnanosti.. Míra 

nezaměstnanosti je počítána podílem (v %) počtu evidovaných neumístěných 

uchazečů o zaměstnání a celkovým počtem zaměstnaných z výběrových šetření 

pracovních sil (klouzavý roční průměr). Do počtu zaměstnaných nejsou započteny 

ženy na další mateřské dovolené. Data o evidovaných uchazečích o zaměstnání na 

úřadech práce je evidováno a zpracováno Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. 
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Obecně lze říci, že s rostoucím počtem nezaměstnaných obyvatel mohou klesat tržby 

obchodům nabízejícím vybavení pro sport a jiné zájmy, které nejsou nezbytně 

potřebné pro život z důvodů úsporných opatření. 

 

Politické prostředí (P)  

• Systém – V České republice funguje dvoukomorový parlamentní systém, kde horní 

komorou je Senát a dolní komorou je Poslanecká sněmovna. Úlohou obou komor 

Parlamentu ČR je projednávání a schvalování zákonů a také dohlížení nad výkonem 

funkce vlád.. Senát slouží v zemi i jako institucionální pojistka demokracie a je 

nerozpustitelný.  

 

• Politická situace – Ping-Pong Shop Krmaschek působí na území České republiky a 

tudíž místní politická situace a následná rozhodnutí mají přímý vliv na podnikatelskou 

činnost tohoto subjektu. Česká republika patří mezi státy s poměrně stabilní vládou, 

kde se střídá ve vedení pravicová se s mírně levicovou stranou. Mezi největší a 

nejpopulárnější (dle hlasování) politické strany v zemi patří ODS (Občanská 

Demokratická Strana – pravice), TOP09 (Tradice, Odpovědnost, Prosperita, 09) – 

pravice), ČSSD (Česká Strana Sociálně Demokratická – levice) a v posledních 

několika letech sílící v oblibě KSČM (Komunistická Strana Čech a Moravy – levice) 

 

Technologické prostředí (T)  

• Výrobní technologie – Ve snaze o divácké zatraktivnění a udržení stolního tenisu mezi 

olympijskými sporty došlo od roku 2000 k několika výrazným změnám, jež měly vliv 

i na výrobu vybavení pro tento sport. Mezi hlavní změny postihující změnu ve výrobní 

technologii patří zvětšení hracího míčku z 38 mm na 40 mm a odstranění ze seznamu 

povolených potahu několik speciálních druhů, jež se svou charakteristikou absolutně 

vymykaly běžnému stylu hry. Každý rok se tento seznam aktualizuje a striktně 

dodržuje na všech národních i mezinárodních turnajích i zápasech. Roland Krmaschek 

tak musí bedlivě sledovat aktualizace mezinárodní federace stolního tenisu (ITTF)  

týkající se těchto podmínek (seznam je vydáván dvakrát ročně). Další podstatnou 

změnou byl zákaz lepení potahů na pálku z důvodů obsahu toxické látky 

trichlorethylen, která se využívala jako rozpouštědlo. Tato látka obsažená v lepidlech 

jako rozpouštědlo napomáhala k větší rychlosti odrazu spolu s větší kontrolou úderů. 

Nevýhodou bylo rychlejší ničení molekulární složení houby potahu, což mělo za 
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následek rychlejší opotřebení. Hlavní příčinou vydání zákazu pro lepení potahů ze 

strany ITTF  platného od 1.9.2008 byl fakt, že používaná rozpouštědla jsou nestabilní, 

toxická, a mohou být také karcinogenní. Všichni výrobci stolně tenisových potahů, tak 

byli nuceni zcela změnit výrobu a vynaložit nemalé prostředky na výzkum a vývoj 

nových technologií a postupů, které vedly k rozvoji nových generací potahů 

obsahujících podobný efekt jako při lepení, ovšem již z výroby. Dále se také vyvinul 

nový druh lepidel, tzv. boost, který je zcela na jiné bázi než původní ty původní na 

bázi těkavých látek.  

 

• Informační technologie – rychlý rozvoj a využitelnost internetu zasáhl i stolní tenis. 

Všichni výrobci vybavení pro stolní tenis se prezentují na svých internetových 

stránkách a snaží se i prosadit na sociálních sítích. Do obliby přichází zejména také 

nakupování v internetových obchodech, tzv. e-shopech. Spolu s možností využití 

internetového bankovnictví a platbou přes systémy PayPal či PaySec se stane virtuální 

e-shop více a více nepostradatelný pro všechny prodejce na trhu. V tomto směru má 

Ping-Pong Shop Krmaschek zcela nepochybně velkou nevýhodu, jelikož doposud 

nevytvořil a nezrealizoval žádnou koncepci na růst, prezentaci a propagaci svého 

podnikání na internetu. 

 

Ekologické prostředí (E)  

• Omezení – jelikož PPSK nevytváří při svém provozu žádné nebezpečné látky jako 

výrobní podniky, není tak přísně omezen stále rostoucím a přísnějším omezením 

týkajících se ekologie. Jedním důležitým faktem byla změna v oblasti lepidel pro 

potahy, které jsou součástí prodejního portfolia. Změna se týkala obsahu toxických 

látek v rozpouštědlech a následného zákazu používání a tudíž i stažení z prodeje. Viz. 

v předchozím bodě analýzy - Technologickém prostředí  (výrobní technologie).  

 

• Využití – s rostoucím všeobecném povědomí o důležitosti ekologie lze při podnikání 

využít několik prvků, které mají za následek nejenom svědomitější přístup k této 

problematice, ale i možné zvýšení uznání a popularity právě díky uvědomělému a 

ráznému přístupu ke snižování ekologické zátěže. Možné využití a zlepšení z této 

oblasti jsou uvedeny v závěrečné šesté kapitole Návrhy a doporučení pro majitele. 
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4.3  Porterův model pěti sil 

K analýze vnějšího mikrookolí podniku poslouží Porterův model pěti sil. Model 

hodnotí pět nejdůležitějších faktorů, které vypovídají o atraktivitě (příp. obtížnosti) 

analyzovaného odvětví. 

 

Konkurence v odvětví 

Trh s vybavením pro stolní tenis vychází potřeb hráčů provozující tento sport. Tato 

skupina hráčů lze rozdělit na registrované hráče (předpoklad že hrají stolní tenis pravidelně) a 

hráče rekreační (hobby hráče, kteří si chtějí zahrát stolní tenis pouze nárazově, často při určité 

příležitosti nebo po nějakém impulzu). Jelikož je v České republice jenom registrovaných 

hráčů stolního tenisu více jak 21 000 a další nespočet potenciálních zákazníků z řad 

rekreačních hráčů, vytváří se zde poměrně velký prostor pro firmy nabízející sortiment 

k uspokojení potřeb těchto lidí. Velkým rozdílem je ovšem způsob nabídky sortimentu na 

trhu. Zatímco rekreační hráči dají přednost nákupu vybavení spíše v supermarketech (např. 

Globus, Tesco, apod.) či všeobecných sportovních řetězcích (např. Intersport, Sportisimo, 

apod.), aktivní hráči vyhledávají výhradně nabídku specializovaných obchodů s vybavením 

pro stolní tenis. Obchod Rolanda Krmaschka spadá právě do specializovaných obchodů a 

následující subjekty patří k jeho největším konkurentům v odvětví. 

 

STEN Marketing, s. r. o. 

Adresa: Mánesova 311/13, 120 00  Praha – Vinohrady 

Telefon: +420 222 718 279 

Email: info@stenmarketing.cz 

WWW: http://www.vsenastolnitenis.cz 

Logo16: 

 

 

 

Otevírací doba (Praha):  Po-Pá 9:00-18:00 

                                       So 10:00 – 13:00 

                                       Ne zavřeno 

Výhradní zastoupení značek: Butterfly a Stiga 
                                                 
16 Zdroj: Firmy.cz: STEN marketing, s.r.o. Seznam.cz [online]. © 1996–2012 [cit. 2012-04-20]. Dostupné z: 
http://www.firmy.cz/detail/150729-sten-marketing-praha-vinohrady.html 



- 46 - 

Další nabízené značky: Donic, Joola, DHS a TSP 

STEN Marketing zahájil svou činnost v roce 2001 a v dnešní době je největším 

maloobchodním prodejcem vybavení pro stolní tenis v celé ČR. Mezi zakládajícími 

společníky byl i Petr Korbel17, který se významnou měrou zasloužil o úspěšné obchodní 

aktivity této firmy. Jako dlouhodobý a stabilní hráč evropské i světové špičky je sponzorován 

největší a nejprodávanější značkou Butterfly, se kterou má i vynikající osobní vztahy. Mohla 

tak vzniknout spolupráce a vytvoření výhradního zastoupení této značky pro ČR.  STEN 

Marketing, s. r. o. Se stal i výhradním dovozcem švédské firmy STIGA, která vystřídala 

v letech 2008 až 2010 po dlouhé době právě zmiňovanou značku Butterfly na pozici hlavního 

partnera a dodavatele vybavení pro kompletní reprezentaci České republiky ve stolním tenise. 

Petr Korbel má hraje významnou roli i při dalších důležitých faktorech spadajících do 

silných stránek firmy STEN Marketing. Mezi ně patří Akademie Petra Korbela, pořádání a 

sponzorování oblíbeného mezinárodního turnaje Prague Open s každoroční účastí předních 

evropských hráčů, pořádání firemních turnajů včetně exhibice a dalších marketingových 

aktivit těžících z dobrého jména a úspěchů právě Petra Korbela. Silná pozice firmy je 

založena i na prodeji prostřednictvím pěti kamenných prodejen (Praha, Olomouc, Brno, 

Louny a Pardubice) a e-shopu, který ovšem není příliš graficky upravený a postrádající 

v některých sekcích aktualizaci. Co se týče zviditelnění, využívá firma převážně formu  

sponzoringu a reklamy na hráčských dresech s uvedením internetové adresy e-shopu 

www.vsenastolnitenis.cz u české reprezentace a českých extraligových i prvoligových týmů, 

jako jsou například SKST ČSAD Hodonín (mistr ČR žen pro rok 2009 a 2011), DTJ Hradec 

Králové (účastník extraligy mužů), TJ Spartak Hluk STEN marketing (účastník extraligy žen), 

SKST Děčín (účastník extraligy žen) a další. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Petr Korbel (narozen 6.6.1971 v Havířově) je nejúspěšnější současný český stolní tenista, momentálně hrající 
německou nejvyšší soutěž za klub TTC Ruhrstadt Herne. Mezi největší úspěchy patří 1.místo na ME v juniorské 
kategorii jednotlivců,  3.místo na MS družstev mužů,  4.místo na Olympijských hrách v Atlantě a další. Nejlepší 
umístění na světovém žebříčku bylo 16.místo. 
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Sport Spin, s. r. o. 

Adresa: Mezivrší 1446/29, 147 00  Praha-Braník 

Telefon: +420 604 522 808, +420 415 487 

Email: info@sportspin.cz 

WWW: http://www.sportspin.cz 

Logo18:  

 

 

 

Otevírací doba: Po-Ne 8:00-22:00 

Výhradní zastoupení značek: Tibhar, Andro, XIOM, Cornilleau, Dr. Neubauer, Friendship,   

                                                Dawei a Kokutaku 

Další nabízené značky: Adidas, Butterfly, Donic, Nittaku, TSP, Hallmark, DHS, Joola, Juic a  

                                      Yasaka 

Firma Sport Spin, s. r. o. je dalším úspěšným stolně tenisovým obchodem, jenž byl 

založen v roce 1993 a jehož velká výhoda spočívá ve výhradním zastoupení rozšířených a 

velmi oblíbených značek Tibhar a Andro doplněný o ostatní významné značky využívané 

hráči v České republice. Další silnou stránkou je dlouhá otevírací doba po celý týden a 

možnost nákupu po internetu přes e-shop. Za zmínku stojí také nabídka telefonického 

poradenství odborného a zkušeného poradce, jenž může pomoci při výběru kompletního 

sortimentu dle zákazníkových požadavků a prezentace firmy na sociální síti Facebook. Firma 

Sport Spin se výrazně angažuje i ve sponzoringu, kde se stala partnerem předních mužských i 

ženských klubů hrajících nejvyšší soutěž extraligu. Jmenovitě to jsou u mužů SF SKK El 

Niňo Praha (sedminásobný mistr ČR a účastník Champions League), Sokol Králův Dvůr 

(účastník ETTU Cup) a SKST Havířov (mistr ČR družstev do 21 let, několikanásobný mistr 

ČR družstev juniorů). V ženské kategorii firma sponzoruje nejlepší český klub MSK Břeclav 

(účastník Champions League a dvojnásobný mistr ČR). 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Zdroj: Sport Spin. Sport Spin [online]. © 2011 [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: http://www.sportspin.cz/ 
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Miroslav Cinibulk 

Adresa: Liberecká 20, 463 31  Chrastava 

Telefon: +420 485 143 695, +420 602 448 411 

Email: cinibulk@seznam.cz 

WWW: http://www.cinibulk.cz 

Logo19: 

 

 

 

Otevírací doba: Po-Pá 8:00-12:00   14:00-17:00 

                          So-Ne zavřeno 

Výhradní zastoupení značek: -  

Další nabízené značky: Butterfly, Japsko, TT-matic, Andro, TSP, Stiga, Soliter, Joola, Tibhar,  

                                      Nittaku, Hallmark, Dr. Neubauer, DHS, Dawei a Palio 

Pan Miroslav Cinibulk založil své podnikání již v roce 1995 a ve svém obchodě nabízí 

téměř kompletní portfolio všech značek působící v odvětví stolního tenisu, čímž může 

uspokojit široké spektrum hráčů i se specifickými požadavky. Nevýhodou oproti STEN 

Marketingu, s. r. o. a Sport Spin, s. r. o. je, že pan Cinibulk nemá výhradní zastoupení ani u 

jedné z nabízených značek, což se promítá do vyjednávací síly s výrobcem a následnou 

cenou. Kromě kamenné prodejny, jež má otevřeno pravidelně v pracovní dny, lze nakupovat i 

přes e-shop přímo na internetových stránkách www.cinibulk.cz. Internetové stránky mohou 

svým obsahem přilákat pravidelné návštěvníky díky pravidelné aktualizaci a uvádění 

zajímavostí a novinek ze světa stolního tenisu. Další výhodou Miroslava Cinibulka je 

pravidelné pořádání sportovní akademie pro všechny hráčské úrovně a spolupráce se 

slovenským partnerem Peter Mada, díky němuž rozšiřuje své působení i na slovenský trh. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Zdroj: Firmy.cz: Miroslav Cinibulk. Seznam.cz [online]. © 1996–2012 [cit. 2012-04-20]. Dostupné z: 
http://www.firmy.cz/detail/171648-miroslav-cinibulk-chrastava.html 
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DESAKA, s. r. o. 

Adresa: Varenská 3098/40a, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava 

Telefon: +420 596 639 776, +420 777 994 479 

Email: info@pincesobchod.cz, info@yasaka.cz 

WWW: http://www.pincesobchod.cz, http://www.pincesobchod.sk 

Logo20: 

 

 

 

Otevírací doba: Po-Pá 12:00-17:00 

                          So-Ne zavřeno 

Výhradní zastoupení značek: Yasaka 

Další nabízené značky: Andro, Asics, Butterfly, DHS, Donic, Dr. Neubauer, Friendship,  

                                      Joola, Lear, Mizuno, Nittaku, Stiga, Tibhar, TSP a Xiom. 

Firma DESAKA, s. r .o. je novým a poměrně silným „hráčem“ na trhu, převážně pro 

Moravskoslezský kraj. Firma DESAKA je společným počinem pánů Tomáše Sadílka, Karla 

Karáska a Tomáše Demka, kteří jsou stejně jako Roland Krmaschek stále aktivními stolními 

tenisty s poměrně úspěšnou minulostí. Od května roku 2010  došlo ke změně v majetkové 

struktuře z důvodů odstoupení pana Tomáše Demka. Firma nabízí své zboží prostřednictvím 

kamenné prodejny (lokalizována přímo v areálu tělocvičny extraligového klubu TJ Mittal 

Ostrava) a také formou e-shopu. DESAKA se výrazněji zaměřuje na nabídku značky Yasaka, 

se kterou má smlouvu o výhradním zastoupení značky v ČR V nabídce lze ale nalézt i široký 

sortiment ostatních oblíbených značek, které ovšem jsou už dodávány přes ostatní distributory 

na českém území (např. STEN Marketing, Sport Spin a RT-Sport). Dalšími hlavními rysy 

jsou pořádání tradičních letních soustředění a kempů, které se těší velké oblibě u začínajících 

stolních tenistů a tenistek a dále také spolupráce s hojně čtenou internetovou stránkou 

www.pinces.cz, kde lze nalézt aktuality z tohoto sportu spolu z přímým odkazem na e-shop 

firmy DESAKA. 

 

 

 

 

                                                 
20 Zdroj: Eobchod Desaka: centrum stolního tenisu na internetu. Eobchod Desaka: centrum stolního tenisu na 
internetu [online]. © 2009 - 2012 [cit. 2012-04-20]. Dostupné z: http://www.pincesobchod.cz/ 
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Hrozba vstupu nových konkurentů  

Trh s nabídkou vybavení pro stolní tenis je poměrně nasycen. K vybraným hlavním 

konkurentům Rolanda Krmaschka, uvedeným v předešlé části (konkurence v odvětví) je třeba 

také přičíst téměř dvě desítky dalších subjektů specializujících se výhradně na potřeby pro 

stolní tenis. Navíc, pokud by potenciální nový konkurent uvažoval o vstupu na trh, musel by 

buď nabízet hlavní oblíbené značky, které již mají na našem českém trhu svá výhradní 

zastoupení21, tudíž by museli odebírat zboží již přes českého distributora a ne přímo od 

výrobce. Výsledkem by byla nižší marže při prodeji a závislost dodávek zboží na svých 

přímých konkurentech. Druhou možností by byla nabídka a specializování na méně oblíbené 

značky, což by ovšem v oblasti tržeb znamenalo podstatně nižší úspěchy.  

Ani vstup zcela nového výrobce na trh není moc pravděpodobný. Současní výrobci si 

stráží výrobní a technologické tajemství a to zejména po schválení zákazu o lepení potahů a 

následné nucené změně v technologii výroby, čímž je vstup potenciálních konkurentů značně 

ztížen. Z těchto uvedených důvodů lze vyvodit závěr, že hrozba vstupu nových konkurentů do 

odvětví je velmi nízká, což znamená, že trh je z tohoto hlediska pro podnikání Rolanda 

Krsmaschka velmi atraktivní. Jiná situace by mohla nastat při získání exkluzivní dohody 

potenciálně nového konkurenta s rozšířenou německou značkou Donic, která jako poslední 

z nejprodávanějších značek nemá své výhradní zastoupení pro český trh. Podobně by to 

mohlo být i u věhlasné značky Adidas. Ta se od roku 2010 snaží prosadit svou divizí pro 

stolní tenis. Nejdříve vydanými kolekcemi sportovního oblečení, později doplněné o zcela 

nové potahy, dřeva a hrací stoly. Adidas tak má kompletní portfolio vybavení pro stolní tenis 

navíc s věhlasným renomé po celém světě.  Potenciálně nový konkurent tak může zkusit 

získat výhradní zastoupení této značky a pokusit se o její zpopularizování a rozšíření v oblasti 

stolního tenisu. 

 

Nahraditelnost výrobků (substituty) 

Jelikož posledních čtyři desetiletí se skladba náčiní pro stolní tenis (raketa s potahy na 

obou stranách) prakticky nezměnila22, dokazuje to, že nahraditelnost těchto výrobků 

potřebných pro hru je vylučitelná. V odvětví potřeb pro stolní tenis se prosazují pouze výrobci 

vyrábějící produkty obecně pro všechny druhy sportu nebo podobné sporty (squash, 

badminton, apod.) s produkty jako je textil (dresy, šortky, ponožky, ručníky, atd.) a obuv, 

                                                 
21 Rozdělení výhradního zastoupení nejprodávanějších značek pro stolní tenis v ČR: STEN Marketing, s. r. o. – 
Butterfly a Stiga; Sport  Spin, s. r. o.  – Tibhar a Andro; RT-Sport – Joola; DESAKA, s. r. o. – Yasaka. 
22 Měni se pouze technologie a materiály dřev i potahů, které určují jejich vlastnosti. Nutnost mít pro hru raketu 
a potahy zůstala zachována. 



- 51 - 

které nemají specializaci pro určitý sport a lze je tak využít v jakémkoliv druhu sportu. I zde 

ale spíše dochází ke spolupráci největších značek specializujících se na stolní tenis 

s celosvětovými výrobci pro sport obecně. Vznikly tak speciální série u značky Adidas 

(kolekce textilu i obuvi speciálně pro stolní tenis), Mizuno (speciální modely obuvi pro stolní 

tenis oblíbené u předních světových hráčů) a čínského sportovního gigantu Li-Ning (jež 

obléká čínskou reprezentaci ve stolním tenisu). Z uvedeného vyplývá, že stolní tenis má svou 

poměrně uzavřenou skupinu potřeb, která nelze nyní zaměnit za žádný substitut tím je hrozba 

substituce výrobků pro stolní tenis velmi malá, spíše až mizivá. Tento fakt je velice příznivý 

pro pronikání Rolanda Krmaschka, jeho budoucí činnosti v tomto odvětví a výběru možných 

strategií pro podnikání 

 

Vyjednávací síla zákazníků 

Postavení zákazníků na českém trhu s vybavením pro stolní tenis je poměrně silné a 

vyjednávací síla také tak. Tito zákazníci jsou tvoření převážně registrovanými hráči 

(převyšující počet 21 tisíc), začínajícími hráči a příležitostnými nadšenci pro tento sport. 

Uspokojit jejich potřeby se pokouší uspokojit velké množství obchodů23, což znamená že je 

trh nasycen a zákazníci si tak mohou vybírat mezi nabídkou jednotlivých obchodů.  

Usnadnění nákupu pro zákazníky přinesl i nárůst počtu e-shopů a následný rozmach nákupu 

přes internet. Zákazníci mají navíc možnost porovnávat nabídky napříč celou Evropou a 

jelikož Česká republika je součástí Evropské Unie, nepředstavuje tak nákup zboží ze zahraničí 

velkou překážkou. Tyto faktory patří mezi hlavní příčiny, proč jsou ceny vybavení pro stolní 

tenis v ČR podstatně nižší než například v sousedním Německu, které je evropskou velmocí 

ve stolním tenise.  

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Na trhu s vybavením pro stolní tenis mají výrobci (popřípadě dodavatelé) 

neotřesitelnou vyjednávací sílu. Ta vychází z malého počtu výrobců a hlavně 

z nenahraditelnosti jejich produktů (viz. Nahraditelnost výrobků). Při bližším zkoumání lze 

zjistit, že sice v tomto odvětví existuje celá řada značek působících na celém světě, ale 

převážná většina hráčů používá produkty značek jen několika z nich. Největší tržní podíl tak 

mají značky Butterfly, Donic, Tibhar, Stiga a Andro. Ostatní značky jako jsou Joola, Nittaku, 

                                                 
23 Vedle jiř dříve zmíněných hlavních konkurentů PPSK to jsou další specializované obhcody s působností spíše 
ve svém blízkém okolí (odhadovaný počet mezi 20 až 30) a také všeobecné sportovní prodejny nabízející sekci 
stolní tenis (např. Decathlon, Sportisimo, apod.) 
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Yasaka, TSP, atd. Mají v porovnání s uvedenými stálicemi výrazně nižší procento 

v zastoupení na trhu. Tyto hlavní značky si díky své silné pozici a již zmíněné 

nenahraditelnosti výrobků (převážně potahů a raket) mohou určovat podmínky na trhu. Jako 

příklad lze uvézt počínání nejpopulárnější a nejrozšířenější značky Butterfly. Ta s příchodem 

nové generace potahů obsahujících „boost efekt“ (viz. SLEPTE analýza – technologické 

prostředí, s.41) s názvem Tenergy. Po úspěšném uvedení na trh a všeobecném uznání od 

všech hráčů se zvýšilo dominantní postavení této značky u potahů. Firma tak mohla navýšit 

cenu u všech svých potahů a u svého nejprodávanějšího Tenergy to bylo dokonce o 40% 24. 

Vzhledem k vynikajícím vlastnostem těchto potahů a silné pozici celé značky Butterfly byli 

všichni odběratelé a následně i zákazníci tento fakt akceptovat. Samozřejmostí bylo i následné 

mírné navyšování cen i u ostatních značek, jež následovaly strategii značky Butterfly. 

 

Roland Krmaschek je přímým odběratelem značky Donic25 GmbH., což mu zaručuje 

nadstandardní podmínky při objednání, odběru a případném vyjednávání. Tyto nadstandardní 

podmínky jsou založeny na velmi dobrých osobních vztazích majitele přímo s managementem 

firmy Donic a dlouholetými bezproblémovými obchodními vztahy. To je také jeden z důvodů, 

proč se Roland Krmaschek specializuje pouze na tuto značku Donic. Pokud by chtěl nabízet 

zboží ostatních hlavních značek v odvětví jako jsou Butterfly, Stiga, Tibhar či jiné, musel by 

se obracet na výhradní zastoupení v České republice, čímž by byl nucen jednat se svými 

konkurenty a stal by se tak pouze dalším článkem v distribučním řetězci s ještě nižší možnosti 

ovlivnit vyjednávací sílu výrobců a dodavatelů. 

 

4.4 Finanční analýza 

Finanční analýza vychází z podkladů přiznání k dani z příjmu za období od roku 2007 

do roku 2011 a zobrazuje hlavní ukazatele výsledků hospodaření a managementu 

analyzovaného obchodu. 

 

 

 

 

 
 

                                                 
24 Průměrná cena v ČR 1 potahu Butterfly Tenergy se zvedla z 890 Kč na 1290 Kč) 
25 Donic Sportartikel – Vertriebs GmbH., Vorderster Berg 7, 663 11 Völklingen, Deutschland. 
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Tabulka č. 4.3 Vybrané ukazatele pro finanční analýzu za období 2007-2011 
 
 2007 2008 2009 2010 2011 

Nákup zboží (Kč) 647 502 609 870 745 065 1 020 999 935 623 

Prodej zboží (Kč) 879 524 1 060 476 984 170 1 249 187 1 289 240 

Zisk (Kč) 232 022 450 606 239 105 228 188 353 617 

Počet kupujících 836 924 689 1032 1223 

Průměrná hodnota 

jednoho nákupu (Kč) 
1052 1148 1428 1210 1054 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Vývoj tržeb a následného zisku na časové ose od roku 2007 je zobrazen v grafu č. 4.1. 

Pro poslední účetně zpracovaný rok 2011 měla podnikatelská činnost Rolanda Krmaschka 

výsledek v oblasti tržeb obchodu PPSK hodnotu 1 289 239,96 Kč a následný zisk za celý rok 

činil 342 529,71 Kč, což znamená druhý nejlepší hospodářský výsledek ve sledovaném 

období. I přes poměrně konstantně vzrůstající tržby (vyjma roku 2009) a počtu prodaného 

zboží (viz. graf č. 4.2) dochází k nestejnému vývoji u zisku. Tento fakt je dán rozdílnou 

strategií majitele obchodu při nákupu zboží, když například v roce 2010 výrazně přesáhl počet 

nakoupeného zboží počet zboží prodaného. 

 

Graf č. 4.1 Tržby a zisk z prodeje zboží v roce 2011 
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(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf č. 4.2 Kusová evidence zboží v roce 2011 
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(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Přehled o prodejních výsledcích jednotlivých nabízených značek i konkrétních 

položek přinášejí následující tabulky č.4.4 a č.4.5. 

 

Tabulka č. 4.4 Přehled prodeje dle značek za rok 2011 
 

Výrobce 
Prodané 

kusy 
Tržby (Kč) 

Podíl na 

celkové tržbě 
Zisk (Kč) Marže 

Donic 2253 1 193 735,45 92,59 % 327 069,57 27,40 % 

Yasaka 62 26 207,28 2,03 % 7 987,36 30,48 % 

Nittaku 2 1 666,60 0,13 % - 19,26 - 1,16 % 

Adidas 2 4 166,50 0,32 % 1 398,35 33,56 % 

Joola 2 11 666,20 0,90 % 1 666,2 14,28 % 

DHS 362 22 832,42 1,77 % 7 091,94 31,06 % 

Friendship 0 0 0 % 0 0 % 

Lear 0 0 0 % 0 0 % 

jiné 393 28 965,51 2,25 % 8 422,84 29,08 % 

Celkem 3076 1 289 239,96 100 % 353 617 - 

(zdroj: vlastní zpracování) 
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Tabulka č. 4.5 Přehled prodeje dle kategorií za rok 2011 
 

Kategorie 
Prodané 

kusy 
Tržby (Kč) 

Podíl na 

celkové tržbě 
Zisk (Kč) Marže 

Dřeva a rakety 182 93 037,91 7,22 % 23 480,70 25,24 % 

Potahy 1122 481 272,40 37,33 % 120 013,93 24,94 % 

Stoly 19 228 157,50 17,70 % 47 654,86 20,89 % 

Síťky 57 38 373,44 2,98 % 16 657,27 43,41 % 

Počítadla 6 2 583,23 0,20 % - 242,25 - 9,38 % 

Ohrádky 50 24 749,01 1,92 % 6 374,78 25,76 % 

Robot 8 113 745,45 8,82 % 32 601,69 28,66 % 

Textil + tašky a 

obaly 
834 165 560,06 12,84 % 59 635,25 36,02 % 

Obuv 46 40 415,05 3,13 % 12 173,19 30,12 % 

Míčky* 458 56 381,06 4,37 % 14 441,64 25,61 % 

Lepidla a čističe 292 44 131,55 3,42 % 20 407,24 46,24 % 

Ostatní 2 833,30 0,06 % 418,70 50,25 % 

celkem 3 076 1 289 239,96 100 % 353 617 - 

* kalkulováno v počtu balení. Přepočet na jednotlivé míčky činí 10 776 ks. 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

Náklady 

Co se týče analýzy nákladů obchodu PPSK, je vidět z tabulky č.4.6, že mají velice 

jednoduchou strukturu. Roland Krmaschek totiž nemá žádného zaměstnance a jako majitel 

obchodu se stará také o všechny ostatní náležité funkce spojené s provozem. Vzhledem také k 

umístění prodejny v obytné budově, kterou Roland Krmaschek vlastní, odpadají i podstatné 

náklady za pronájem prodejní plochy, včetně spotřebované energie, která je zanedbatelná 

vhledem k velice krátké otevírací době a nevyskytuje se tak v majitelových nákladových 

položkách. Do nákladů se tak řadí nejvýznamněji nákup zboží a režijní náklady (např. 

poštovné, telefonní služby, apod.) Zatímco nákup zboží každým rokem kolísá, protože se 
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vztahuje na prodejní výsledky v průběhu roku, režijní náklady vyjma roku 2008 každým 

rokem rostou. V porovnání s rokem 2007 narostly režijní náklady za rok 2011 o 38,37%. 

 

Tabulka č. 4.6 Vývoj nákladů od roku 2007 do roku 2011 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Nákup zboží (Kč) 647 502 609 870 745 065 1 020 999 935 623 

Roční změna (%) nedostupné - 5,81 22,17 37,03 - 8,36 

Režijní náklady (Kč) 116 832 110 354 125 436 141 695 161 665 

Roční změna (%) nedostupné - 5,54 13,67 12,96 14,09 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Analýza aktivity – zásoby 

Obrat zásob =   zásoby
tržby

  = 273200
1289240

  = 4,72 

 

Doba obratu zásob =  zásobobrat 
365

 = 4,72
365

  = 77,33 

 

Při analýze týkající se zásob obchodu PPSK lze vycházet z obecného pravidla, že lepší situace 

nastává, čím je vyšší obratovost zásob a kratší doba obratu zásob. Z výsledků vyplývá, že 

PPSK během roku 2011 prodal a znovu uskladnil každou položku 4,72 krát. Další údaj 

vypovídá, že oběžná aktiva obchodu byla vázána 77,33 dní ve formě zásob. 

 

4.5 BCG analýza 

Analýza BCG přináší detailní pohled na interní podnikatelské prostředí Rolanda 

Krmaschka a to zejména na portfolio nabízeného vybavení pro stolní tenis. Díky BCG 

analýze lze také poukázat na nejprodávanější položky a roztřídit je do čtyř skupin dle předem 

stanovených obecných ukazatelů BCG matice. 

Roland Krmaschek ve svém obchodě nabízí stolně tenisové zboží osmi 

specializovaných výrobců a také několik drobných položek nespecializovaných značek. 

Konkrétní portfolio s přehledem nabídky položek je následovné: 
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• Donic – potahy, dřeva, boty, textil, tašky a obaly, lepidla, stoly, ohrádky a další 

• Adidas – boty 

• Yasaka – dřeva a potahy 

• Nittaku – dřeva 

• Lear – lepidla 

• Joola – stoly 

• DHS – míčky 

• Friendship – potahy 

• Ostatní – lepidla, textil, balón 

 

Rozřazení uvedených kategorií z tabulky č.4.5 do čtyř skupin dle BCG matice. 

Kategorie „Hvězdy“ 

• Lepidla a čističe – nová generace lepidel na netoxické bázi nabízející každým rokem 

vylepšené vlastnosti, spolu s potřebou přelepování potahů průměrně dvakrát týdně u 

výkonnostních hráčů, představuje velký potenciál do budoucna. Již nyní se lepidla a 

čističe (krom lepidel značky Lear) prodávají v hojném počtu 292 kusů při tržbě 44 132 

Kč. Více zajímavá je ovšem hodnota zisku, která činí 20 407 Kč, což znamená velmi 

vysokou marži 46,24%.  

• Potahy Donic Acuda – Série potahů Donic Acuda se řadí na první místo v prodejním 

žebříčku všech potahů PPSK s počtem 193 prodaných kusů. Tržby z prodeje tohoto 

oblíbeného útočného potahu činily úctyhodných 86 913 Kč a zisk 14 121 Kč. Acuda 

má díky své velmi atraktivní ceně 450 Kč, z důvodů nižší prodejní marže 19,40% , 

velmi dobrých kvalitativních vlastností a ekonomického trendu hráčů stolního tenisu 

snižovat své náklady na potahy, má velmi velkou perspektivu rozšířit se i mezi hráče 

hrající s potahy ostatních značek. Zejména se může jednat o hráče hrající s Butterfly 

Tenergy, které patří mezi celosvětově nejprodávanější druh potahu, ovšem s výrazně 

vysokou cenou ve výši 1290 Kč. Změnou preferencí z výše zmíněných důvodů, se tak 

může výrazně navýšit již nyní vysoká prodejnost této série Donic potahů. 

 

Kategorie „Dojné krávy“ 

• Míčky – nejmenší, ale jedna z nejpodstatnějších potřeb pro hraní stolního tenisu. 

PPSK nabízí míčky značek Donic a DHS, které patří mezi nejrozšířenější druhy 

nejenom v ČR, ale i v celé Evropě. Do prodejních výsledků jsou započteny jak 3* 
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míčky používané pro zápasy, tak také i 1*, které jsou určeny primárně pro tréninkový 

proces. V prodeji se objevilo několik různých balení (po 3 kusech, 6 kusech a 120 

kusech), proto je více vypovídající přepočet na každý prodaný jednotlivý míček. 

Prodáno tak bylo celkem 10 776 kusů, za které utržil majitel 56 381 Kč, z čehož 

plynul zisk 14 442 Kč a marže 25,61%. 

• Textil, tašky a obaly –  Textil, spolu s různými modely tašek, batohů a obalů na 

rakety od firmy Donic se těší dlouhodobé oblibě o zákazníků neboť nabízí pravidelně 

na začátku každé sezóny minimálně dvě nové kolekce, které se vyznačují kvalitními 

materiály a líbivým designem. O oblíbenosti a vysokém zájmu svědčí i prodejní 

výsledky, kterými se umístily položky textilu na třetím místě v podílu na celkové tržbě 

a to 12,84%. Celkem tak bylo prodáno 834 kusů ve výši 165 560 Kč. Zisk činil 59 635 

Kč, co znamená marži 36,02%. 

• Potahy – vzato obecně jako soubor všech nabízených druhů představují potahy hlavní 

prodejní položku v nabídce PPSK. Za rok 2011 bylo prodáno celkem 1122 kusů 

potahů značek Donic (1061 kusů) a Yasaka (61 kusů). Vyjma značek Nittaku a 

Friendship (zařazeny do kategorie Psi) se tak potahy podílely svou prodejností 

v hodnotě 481 272 Kč  na celkových tržbách z prodeje 37,33%. I přes druhou nejnižší 

marži ze všech položek (24,94%) zde majitel dosáhl zisku ve výši 120 014 Kč. Mezi 

nejprodávanější potahy patřily série Donic Acuda (191 kusů), Donic Coppa (118 

kusů), Donic Desto F3 (88 kusů), Donic Slice (86 kusů) a Donic Barracuda (63 kusů). 

Vyjmenované série potahů, kromě Donic Acuda, nepatří mezi novinky posledních let, 

což znamená že jsou dlouhodobými prodejními stálicemi s přijatelnou rentabilitou. 

• Dřeva a rakety – Dlouhodobě stabilními prodejními výsledky s vysokou prodejností 

se představuje kategorie dřev. Ta se skládá především z prodeje značky Donic 

(prodáno 179 kusů) a okrajově i značek Yasaka (1 kus) a Nittaku (2 kusy). Celkově 

byl zaznamenán prodej 182 kusů ve výši 93 038 Kč, s výsledným ziskem 23 481 Kč a 

25,24% marží. 

• Obuv – jedná se o nabídku obuvi značek Donic a Adidas, kterých bylo celkově 

prodáno 46 párů za celkem 40 415 Kč a výsledný zisk činil 12 173 Kč, což znamená 

marži ve výši 30,12%.  
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Kategorie „Otazníky“ 

• Potahy Donic Bluefire – zcela nová série potahů Bluefire značky Donic je vyvinutá 

pro výkonnostní hráče, která nabízí velmi vysokou rychlost a rotaci. Potahy jsou 

vyvinuty na základě nové technologie Formula FD3, která v kombinaci s netradiční 

modrou barvou spodní houby (obvykle je využívána barva oranžová a bílá) a 

dlouhými vnitřními vroubky nabízí velmi vysokou flexibilitu při úderu vedoucí 

k vysoké kontrole a již zmíněné maximální rychlosti. Série Bluefire nabízí tři druhy 

s mírně odlišnými vlastnostmi. Potah M1 poskytuje dle tabulkového hodnocení 

značky Donic nejvyšší rychlost 10++, rotaci také maximální 10++ a kontrolu 6. Druhý 

potah ze série M2 svými vlastnostmi nabízí také rotaci 10++, ale ubírá na rychlosti 

s výsledkem 9++ a přidává více na výsledné kontrole 7. tento potah je tak vhodný pro 

hráče s agresivnější pojetím hry, spoléhající se na vysokou rotaci a delší výměny ve 

hře. Třetí variantou série je potah M3, který má měkčí houbu, což znamená nižší 

rychlost, ale mnohem větší kontrolu úderů. Tabulka hodnot je následující. Rotace je 

nezměněná 10++, rychlost 9 a vysoká kontrola 7++. Potah M3 bude oblíben u hráčů 

preferující technickou hru založenou na vysoké rotaci, blocích a hře blíže u stolu. 

PPSK má potahy Bluefire M1 již v nabídce od začátku dubna 2012 a M2 i M3 budou 

nabízeny až průběhu roku, stejně jako tomu je u všech ostatních prodejců značky 

Donic. 

 

Kategorie „Psi“  

• Potahy značky Nittaku – potahy tohoto japonského výrobce se zcela minuly zájmu 

zákazníků. Tato „neatraktivita“ je dána nejenom nabídkou defenzivních potahů, se 

kterými hraje čím dál méně hráčů, ale i malou rozšířeností značky a téměř žádnými 

referencemi od uživatelů, což při stejné ceně s odzkoušenými a velmi kvalitními 

potahy Donic (400 Kč vs. 400 Kč) činí potahy Nittaku velkou neznámou a tím i 

neatraktivní. Zde dobře zafungovaly obchodní zkušenosti a odborné znalosti majitele, 

který objednal pouze 1 kus na sklad, čímž nevznikla vysoká vázanost finančních 

prostředků u tohoto neatraktivního zboží. 

• Potahy značky Friendship - z nabízených dvou druhů potahů Friendship a RITC se 

neprodal ani jeden kus, což znamená že značka Friendship se tak vůbec nepodílela na 

celkových tržbách z prodeje. Do úvahy je třeba vzít, že se jedná o specifické potahy, 

výkonnostně spíše pro mírně pokročilé hráče vyznávající defenzivnější styl hry, čímž 

nelze očekávat vysoké prodejní výsledky podobné sériím Acuda od Donicu a Mark 
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V od Yasaky. Jedná se tak spíše o výklenkový trh uvnitř trhu s potahy. Z tohoto 

důvodu bylo nakoupeno na sklad pouze jeden kus potahu Friendship a dva kusy 

potahu RITC.  Skladem tak zbyly všechny tři potahy a nelze nijak očekávat, že se 

poptávka výrazně změní. Otázkou zůstává, jestli tuto značku nabízet dál a mít tak 

rozšířené portfolio i speciálních a méně prodávaných potahů pro uspokojení 

neobvyklé poptávky nebo zcela vypustit z nabídky tuto značku, což by znamenalo 

úsporu skladovacích prostor i snížení objemu finančních prostředků vázaných 

v zásobách s velmi nízkou likviditou.  

• Lepidla značky Lear - česká společnost Lear vyrábí lepidla značky Vulkan, která 

byla v minulosti velmi oblíbená i za hranicemi, než v roce 2008 mezinárodní komise 

ITTF lepidla na bázi toxických látek zakázala. Na skladě majiteli obchodu tak za 

minulý rok 2011 zůstalo 23 kusů nepovolených lepidel. Impulzem pro prodej tak 

nemůže být ani výrazná sleva vedoucí k výprodeji skladových zásob Vulkanu. Jedinou 

možností tak zůstává prodej amatérským hráčům či nadšencům pro stolní tenis. 

• Počítadla – jedná se o rozhodcovské počítadla stavu značky Donic, kterých se sice 

prodalo 6 kusů v hodnotě 2 583 Kč, ovšem se ztrátou která činila 242,25 Kč. 

 

4.6 SWOT analýza 

Následná analýza SWOT díky svému integrujícímu charakteru nabídne popis vnitřního 

prostředí firmy a to konkrétněji jeho silnými a slabými stránkami, na které navazuje popis 

vnějšího prostředí s příležitostmi a hrozbami, které dané podnikání mohou výrazněji ovlivnit. 

Opět je důležité upozornit, že k dosažení strategického úspěchu by se měl Roland Krmaschek 

pokusit maximalizovat silné stránky podniku s příležitostmi a naopak minimalizovat slabé 

stránky podniku i možné hrozby. V nejlepším případě je vhodné se pokusit přeměnit hrozby 

na příležitosti a využít je tak ve svůj prospěch. 

 

Silné stránky (Strenghts)  

Představují vnitřní přednosti a pozitiva, na kterých by měla podnikatelská činnost Rolanda 

Krmaschka stavět: 

• Jediný specializovaný obchod s vybavením pro stolní tenis ve Frýdku-Místku, kde se 

nachází oddíl stolního tenisu TJ Slezan Frýdek-Místek s širokou mužskou, ženskou i 

mládežnickou členskou základnou. 



- 61 - 

• Velmi dobré vztahy s německou firmou Donic, jejíž výrobky tvoří více jak 92% podíl 

na celkových tržbách z prodeje vybavení. 

• Dlouhodobě vysoký goodwill26 obchodu spolu s výbornou reputací majitele ve 

sportovní i obchodní oblasti. 

•  Nízké provozní náklady kamenné prodejny (umístěna v objektu majitele) 

• Poměrně výhodná lokalita kamenné prodejny v centru města (u Frýdeckého náměstí) 

s dobrou dostupností . 

• Vysoký počet stálých zákazníků s neměnnými požadavky 

• Možnost zajištění zboží na objednávku i mimo nabízený sortiment 

• Odborné rady při nákupu přímo od úspěšného profesionálního stolního tenisty 

 

Slabé stránky (Weaknesses) 

Existující nedostatky a negativa uvnitř firmy: 

• Krátká otevírací doba kamenné prodejny 

• Neexistující e-shop a prodej prostřednictvím internetu 

• Nevýrazné značení kamenné prodejny pro nově příchozí a kolem jdoucí potenciální 

zákazníky 

• Bez vlastnictví výhradního zastoupení alespoň jedné z předních značek nabízejících 

vybavení pro stolní tenis 

• Žádné aktivity v oblasti marketingu 

• Bez prezentace obchodu na internetu s možnou interakcí na sociálních sítích (např. 

Facebook, Twitter, Pinterest, apod.) 

• Nemožnost platby platebními kartami v kamenné prodejně 

 

Příležitosti (Opportunities) 

Představují současné nebo potenciálně příznivé podmínky ve vnějším okolí podniku: 

• Oslabující měnový kurz Eura vůči České koruně - nakupované zboží se tak stává díky 

příznivějšímu kurzu levnější27 a lze tak snížit konečnou cenu výrobku nebo zvýšit 

svou marži 

• Podpora mládeže ve sportu - stále více se prosazuje trend investování do dětských 

aktivit a sportu, čímž přibývají potenciální zákazníci 

                                                 
26 Dobré jméno, pověst podniku, výrobku nebo služby 
27 Větčina nakupovaného zboží pochází z německých velkoskladů, tudíž platby se provádějí v Euro měně. 
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• Propagace stolního tenisu v televizi - na sportovním programu ČT4 veřejnoprávní 

televize se pravidelně každý týden vysílá záznam z vybraného utkání extraligy mužů, 

čímž nepochybně vzrůstá popularita tohoto sportu. 

• Neobsazená výhradní zastoupení značek Donic, Adidas a čínské Li-Ning - zajištění 

výhradního zastoupení zmiňovaných značek by znamenalo exkluzivní nákupní ceny a 

pomohly výrazně zvýšit tržní podíl firmy. 

 

Hrozby (Threats) 

• Identifikované současné i budoucí nepříznivé podmínky pro firmu: 

• Posilující kurz Eura vůči české koruně - oslabení České koruny vůči Euru by mělo za 

následek zvýšení nákupní ceny zboží, které by se projevilo v navýšení konečné ceny či 

ve snížení obchodní marže 

• Sjednocení sazby DPH od roku 2013 na 17,5% - sjednocení sazby daně z přidané 

hodnoty bude mít za následek snížení disponibilního důchodu domácností z důvodu 

zvyšování cen (např. u potravin, tepla, léků, atd.). Domácnosti tak budou muset 

snižovat výdaje na sport a jiné volnočasové aktivity 

• Zajištění výhradního zastoupení značky Donic pro ČR konkurencí - Roland 

Krmaschek by tak nemohl nakupovat zboží přímo u výrobce, ale musel by se podřídit 

pravidlům a dodávkám jednoho ze svých konkurentů mající výhradní zastoupení právě 

pro značku Donic. Výsledek by se opět projevil do navýšení cen a snížení 

samostatnosti při rozhodování. 

• Ukončení působení klubu TJ Slezan Frýdek-Místek – uzavřením jediného klubu 

působícího ve Frýdku-Místku by došlo odlivu hráčů z tohoto města a především 

snížení zájmu mládeže o tento sport. Výsledkem by bylo snížen počtu pravidelných 

zákazníků i tržeb. 
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5 Náměty a doporučení 

V této kapitole bych rád na základě uvedených informací a výsledků analýz rozvedl 

náměty a doporučení pro majitele Rolanda Krmaschka. Mé náměty a doporučení jsou 

rozřazeny do tří kategorií, podle vztahu k preferované budoucí strategii majitele. Jedná se 

nejprve o strategický směr expanze, který by pomohl PPSK navýšit prodej zboží i objem 

tržeb. Poté o strategický směr stability, kde je cílem upevnění pozice na trhu a posledním 

strategickým směrem je omezení, kde navrhuji změny v nabízeném portfoliu zboží a omezení 

nabídky. 

 

5.1 Strategie expanze 

E-shop 

Jedním z hlavních nedostatků (slabých stránek) u Ping-Pong Shopu Krmaschek je 

neexistující prezentace obchodu na internetu spojená s možností nákupu prostřednictvím e-

shopu. Jak lze spatřit u analýzy dle Porterova modelu, všichni velcí konkurenti již právě 

nabízejí a prodávají zboží prostřednictvím svých internetových obchodů, čímž si zajistily 

spousty výhod. Mezi ty hlavní se řadí rozšíření pole působnosti teoreticky na všechna místa 

s připojením k internetu. Další výhodou je, že firma může kreativně a levně podporovat své 

zboží, snadněji a rychleji komunikovat se všemi zákazníky a poskytovat kompletnější 

informace ke všem produktům, čímž šetří svůj čas odstraněním podrobnějšího vysvětlování 

při osobním prodeji apod. Navíc dle aktuálních statistik ČSÚ28, počet domácností připojených 

k internetu stoupl od roku 2005 z 19,1 % na 61,7% v roce 2011. Nárůst tak činí markantních 

42,6 procentního bodu. I díky tomuto faktu dosáhl objem prodeje přes e-shopy v ČR roku 

2011 hodnoty 37 miliard Kč. Oproti předchozímu roku 2010 se jednalo o 12% nárůst objemu 

a při pohledu více do minulosti, v roce 2005 činil objem prodeje přes e-shopy v ČR 10 miliard 

Kč29, což znamená ohromný nárůst obliby a snížení obavy z rizika při použití této formy 

nákupu.  

 

První a stěžejní návrh expanzivní strategie se týče právě prodeje prostřednictvím 

internetu. Pro zavedení a spuštění prodeje navrhuji majiteli možnost výběru ze tří variant. 

První dvě možnosti jsou si velmi podobné. Jedná se o využití a pronájem již předem 

                                                 
28 Dostupné na http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/informacni_technologie_pm 
29 Údaje o objemu prodeje prostřednictvím e-shopů v ČR byly převzaty z http://www.advin.cz/novinky/26-
prodej-pres-internet-stale-roste 
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vytvořených šablon, s pevnou strukturou podstránek a možností měnit vzhled pouze částečně. 

Výhoda takovýchto e-shopů je převážně v ceně, jednoduchosti a také možností využívat jej 

téměř okamžitě. Naopak nevýhodu vidím v nabídce pouze základních funkcí, nemožnosti 

větších úprav, omezení nabídky počtu položek a podobnosti s mnoha již fungujícími e-shopy, 

což postrádá větší kreativitu, která by na první pohled zaujala návštěvníka stránek. 

Jednoduché šablonové e-shopy jsou nabízeny buďto zcela zdarma (např. Quick.Cart) nebo za 

měsíční paušál (např. Webnode). Samozřejmostí je, že s vyšším měsíčním paušálem roste i 

počet funkcí a možností e-shopu. Ceny měsíčních paušálů jsou velmi různé a záleží na 

nabízených možnostech daného e-shopu. Obvykle se jedná o nabídku několika tříd (levelů) 

lišících se právě většími možnostmi a snížením omezení. Nalézt tak lze nabídku od 77 Kč 

měsíčně (např. www.microdesign.cz) až po částky několika tisíc Kč. Třetí navrhovanou 

variantou je zcela odlišné pojetí a tím je tvorba e-shopu na míru a tím zcela od základů. Zde je 

obrovskou výhodou vytvoření a převedení přesné představy objednavatele do úplných detailů 

bez jakýchkoliv omezení. Další podstatnou výhodou je zcela odlišné designové prostředí, 

které by mělo zaujmout návštěvníky e-shopu, zpříjemnit jim nákup a přilákat k opětovné 

návštěvě. K nevýhodám se ovšem řadí poměrně vysoká cena. Ta opět záleží na zvolených 

možnostech (modulech) a firmě tvořící tento druh e-shopu. Obecně se tak cena pohybuje 

v řádech deseti tisíců Kč. Například za kompletně na míru vytvořený e-shop bez omezení lze 

zaplatit i 50 tisíc Kč (www.plugo.cz) 30. Druhou výraznou nevýhodou je časová náročnost. 

Vzhledem k tvorbě podle přesných požadavků se může doba tvorby protáhnout na 3 týdny až 

měsíc. 

 

Osobně bych doporučil vytvoření e-shopu na míru a to nejenom z důvodu velkého 

počtu položek, možnosti dalších úprav, jednoduchosti administrace, ale také hlavně díky 

designu a odlišení se od konkurence. Při analýze dle Porterova modelu jsem měl možnost 

procházet e-shopy jednotlivých konkurentů PPSK. Vyjma konkurenčního subjektu Sport 

Spin, s. r. o., dostupného na adrese www.sportspin.cz, který má velmi vkusně a přehledně 

vytvořený web i celkový koncept internetového obchodu, se ostatní konkurenti od sebe moc 

neodlišují. Obsah je většinou neaktualizovaný a celkový vzhled je málo přehledný a nijak 

esteticky neoslňuje. Je potřeba si uvědomit, že právě takové atributy hrají důležitou roli 

převážně u mladší a střední generace při výběru a nakupování v e-shopech.  

 

                                                 
30 Cena je velmi pohyblivá a záleží na konkrétních podmínkách, požadavcích a možnostech. 
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S odlišením a zvýšením návštěvnosti případného internetového obchodu souvisí i další 

návrh. Během vytváření internetového obchodu je vhodné vymezit určitý prostor pro 

pravidelné uvádění novinek v nabídce i zajímavostí z pingpongového prostředí. Hlavně 

novinky a případné zajímavosti by měly přilákat pravidelné návštěvníky stránky, kteří si tak 

mohou prohlédnout snadno i nabídku zboží.  

 

Doporučil bych také navázat nabídku zboží e-shopu na dva největší a 

nejnavštěvovanější weby www.heureka.cz a www.zbozi.cz , obecně označené jako nákupní 

průvodce, které porovnávají nabídky mnoha obchodů na internetu v celé ČR i na Slovensku. 

Navázání a začlenění nabídky PPSK by bylo provedeno zdarma či za předem nespecifikovaný 

poplatek31 na základě „XLM souboru“, který by přímo vložil tvůrce e-shopu na míru, čímž 

odpadá potřeba odborné počítačové znalosti pro majitele PPSK. Nepochybnou výhodou být 

součástí portálů Heureka a Zboží je vysoká návštěvnost, která se pohybuje v počtu až 70 tisíc 

návštěvníků denně. PPSK tak může oslovit potenciální zákazníky vyhledávající potřeby pro 

stolní tenis, aniž by znali konkrétní www adresu e-shopu. 

 

Sociální sítě 

Internetové sociální sítě se staly bezesporu fenoménem současné doby. Zejména se 

jedná o celosvětově oblíbený Facebook32 a Twitter33. Tyto sociální sítě v sobě však skýtají 

obrovský potenciál pro maloobchodní prodejce. První ze zmiňovaných, Facebook má pro 

firmy samostatnou složku nazvanou Firemní profil, která je zdarma. PPSK se tak může zcela 

zdarma prezentovat na nejoblíbenější sociální síti nejenom v ČR, ale i celosvětově. Obchod 

zde může prezentovat své produkty, komunikovat se zákazníky, připravovat ankety, 

proklamovat připravované akce apod. Doporučil bych také následující dva prvky, které jsou 

už sice placené, ale zcela jistě by měly své opodstatnění nejenom při počátečních fázích 

fungování prodeje prostřednictvím internetu. Prvním placeným prvkem je reklama. Reklamní 

banner34 by se zobrazoval vybraným uživatelům, kteří díky vloženým sledovacím prvkům 

                                                 
31 Platby na základě počtu prokliků na vystaveném zboží. Tato placená verze nabízí ovšem více možností 
zobrazení a osloví početnější skupinu návštěvníků. 
32 Rozsáhlá a oblíbená sociální síť sloužící ke komunikaci uživatelů a sdílení dat. Se svými 845 milióny 
aktivních uživatelů (únor 2012) je největší a nejznámější sociální sítí na světě. 
33 Celosvětově rozšířená zahraniční sociální síť či mikroblog. Svou oblibu si získala díky jednoduchosti a 
rychlosti. Uživatelé jsou totiž omezeni při psaní své zprávy na maximální délku 140 znaků, která se zobrazí na 
na uživatelově ploše i ploše všech sledovatelů (followerů) uživatele. K březnu roku 2012 měl Twitter 140 
miliónů aktivních uživatelů po celém světě. 
34 Reklamní proužek zpravidla obdélníkového tvaru používaný na www stránkách. Může se také jednat o 
interaktivní reklamní grafiku 
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(tracking cookies) filtrují reklamu podle témat a stránek, které uživatelé navštěvují. Reklama 

pro PPSK by tak byla cílená s velkou možností návštěvy zcela nových návštěvníků. Cena za 

tento model reklamy se pohybuje okolo 10 amerického centů35. Druhým placeným a současně 

doporučeným prvkem na sociální síti Facebook je dle mého názoru integrovaný e-shop. Díky 

vloženému „XML feedu“ (popisovaný výše) lze integrovat část nabídky vlastního e-shopu 

přímo do stránky firemního profilu na Facebooku. Návštěvníci tohoto profilu si tak snadno 

mohou prohlédnout nabídku vybraného zboží PPSK bez jakékoliv námahy a nutnosti opouštět 

stránky. Poté při volbě nákupu se buď stránka automaticky přesměruje přímo na e-shop PPSK 

a uživatelem zvolené zboží (cena za tuto variantu je 90 Kč za měsíc) nebo se celý nákup 

uskuteční přímo na stránkách Facebook a firemním profilu PPSK (cena této varianty činí 150 

Kč za měsíc). Dle mého návrhu je dostatečné pro PPSK zvolit levnější variantu 

s přesměrováním na stránky e-shopu, které se tak mohou dostat mnohem více do podvědomí 

internetových uživatelů. Twitter je naopak velmi vhodný na krátkou přímou komunikaci se 

svými zákazníky (followery). Již mnoho velkých firem prezentuje své záměry či komunikuje 

ohledně svých nápadech, problémech a vizích právě na Twitteru, který se bere jako 

nejrychlejší komunikační kanál dneška. Při analýze konkurence jsem nenarazil na žádnou 

z důkladně provedených marketingových komunikací v této formě. Nezájem ostatních 

konkurentů o interaktivní marketing prostřednictvím uvedených sociálních sítí by mohl Ping-

Pong Shop Krmaschek využít v krátké době ve svůj prospěch. Další velká výhoda je rychlé 

rozšíření odeslaných informací (zpráv) mezi své followery, kteří jednoduše mohou pouhým 

jedním kliknutím rozeslat tuto zprávu dál mezi svůj okruh lidí a tím velmi snadno zvýšit 

podvědomí o provozovaném obchodě. Pomocí Twitteru by Roland Krmaschek mohl 

vyhlašovat soutěže, psát krátké zajímavosti z oblasti stolního tenisu či přímo obchodu.  

 

Zajímavá a pro prezentaci zboží vhodná může být i další sociální síť Pinterest, 

dostupná na www.pinterest.com. V ČR je sice stále zatím spíše neznámým pojmem, ale svým 

pojetím je rozhodně atraktivní pro prezentaci nabízeného zboží. Tato bezplatná sociální síť 

funguje na principu zobrazování (pinování) zajímavých obrázků na jednotlivé nástěnky podle 

předem vybraných kategorií. Výhodou je, že při kliknutí na daný obrázek se prohlížející 

dostane přímo na stránky, odkud byl daný obrázek vzat. V případě PPSK by se dal Pinterest 

využít následným způsobem, kdy by si vytvořil svůj vlastní profil a hlavní zboží (nové 

modely textilu, bot, potahů a dřev) by „připnul“ na svou nástěnku. Případný prohlížející by si 

                                                 
35 Cena je uvedena za 1000 zobrazení pro celou ČR. Běžně se cena liší dle časového období, počtem zobrazení a 
také územním zaměřením. 
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při zájmu mohl „připnout“ vybraný produkt ke svému profilu a rozšířit tak jeho viditelnost 

mezi další uživatele, přičemž stále platí, že při kliknutí na daný obrázek (zboží) by se dostal 

uživatel přímo na e-shop PPSK s možností ihned si jej zakoupit. Podobný princip již 

využívají velké společnosti jako například Nike či Wilson.  

 

Rád bych zde zmínil, že navrhované řešení v oblasti sociálních sítí a jejich pomoci ke 

zvýšení návštěvnosti stránek a podvědomí o PPSK závisí na schopnostech a času majitele. 

Zde je totiž velice důležité zaujmout, pravidelně komunikovat a být aktuální i s trochou 

humoru. Jedině tak si lze získat pravidelné návštěvníky a stálé zákazníky, kteří budou dále 

šířit povědomí o obchodě, díky netradiční možnostech formě komunikace na trhu s 

vybavením pro stolní tenis. 

 

MailChimp 

Jedná se o počítačový program na tvorbu, odesílání a vyhodnocování newsletterů36 

prostřednictvím internetu. Program je dostupný k instalaci a použití zdarma, omezení platí na 

maximální počet 2000 adres a 12000 odeslaných newsletterů za měsíc. Nad tento počet je 

potřeba platit.měsíční poplatek v rozmezí od 10 dolarů (do 500 adres a neomezený počet 

odeslaných emailů za měsíc) do 12930 dolarů (až 3,1 miliónů adres s omezením na 18,6 

miliónů  odeslaných emailů za měsíc). Jelikož by Roland Krmaschek měl alespoň ze začátku 

velmi malý počet odběratelů, stačila by zcela nepochybně neplacená omezenější verze. 

Newsletterem by mohl PPSK pravidelně oslovovat své přihlášené zákazníky s informacemi o 

právě probíhajících slevových akcích, zajímavostech či prezentovat některé z nabízeného 

zboží. Tvorba takovýchto newsletterů je v tomto programu velmi jednoduchá a přehledná 

s možností mnoha grafických úprav. Vytvářet informační emaily lze pomocí přednastavených 

šablon či zcela sám podle vlastních představ. S pomocí alespoň trochu kreativního grafika se 

tak dají vytvářet velmi povedené newslettery, které rozhodně zaujmou pozornost. Navíc díky 

prokliku ve zprávě lze přejít na předem definovanou www stránku a přiblížit tak zákazníky 

k okamžitému nákupu daného zboží. Tato možnost je ovšem podmíněna vytvořením www 

stránek obchodu a e-shopu. Další výhodou programu MailChimp je možnost sledování reakcí 

příjemců zprávy. Program nabízí oddíl hodnocení odeslaných newsletterů, který zobrazuje 

přesné informace o počtu přijatých / nepřijatých emailů (i výpisu konkrétních emailových 

                                                 
36 Anglický termín využívaný k označení informačního e-mailu či akčního letáku. Z hlediska marketingu je 
velmi hojně využívan, neboť se jedná  o levný a účiný nástroj komunikace se zákazníky (přihlášenými odběrateli 
newsletteru). Hlavním úlohou newsletteru je stručně informovat příjemce zprávy o aktualitách a podpořit tím 
prodej i návštěvnost www stránek. 
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adres), počtu prokliků ve zprávě (kde a kterým příjemcem), kolikrát si který příjemce 

odeslanou zprávu opakovaně zobrazil, zda příjemce přeposlal zprávu dál, apod. Ke každému 

emailu (příjemci) lze navíc dopisovat konkrétní údaje a vytvořit si tak databázi kontaktů 

svých zákazníků i pro možné jiné účely než pro které je primárně program MailChimp určen. 

MailChimp je dostupný na www.mailchimp.com. Je třeba také dodat, že pokud by si Roland 

Krmaschek zřídil účet na serveru Google v sekci Analytics, mohl by propojit program 

MailChimp s detailní analytickou službou Google Analytics, který nabízí nepřeberné 

možnosti a statistiky, jenž by majitele obchodu rozhodně mohly zajímat.  

 

Google Analytics (GA) 

Je bezplatná a nejrozšířenější webově statistická služba nabízená společností Google, 

která vytváří detailní statistiky o návštěvnosti na analyzovaných internetových stránkách. 

Díky GA lze sledovat návštěvníky ze všech odkazů, včetně vyhledávačů, zobrazení reklamy, 

pay-per-click sítí, e-mail marketing a digitální dokumentaci (např. odkazy v PDF 

dokumentech). Pro sledování a následnou analýzu je potřeba vložit do každé stránky při 

editaci unikátní HTML kód, který se vytvoří při založení účtu. GA je vhodným nástrojem 

právě i pro analýzu e-shopu. Ze statistik lze vyčíst, který zdroj (Google, Facebook, přímý 

odkaz, atd.) generuje jaké příjmy. Zajímavostí je, že  i když je služba dostupná v češtině, 

finanční ukazatele se zobrazují se symbolem amerického dolaru. 

 

Spolupráce se značkou Adidas 

Celosvětově úspěšná značka Adidas se nejdříve věnovala stolnímu tenisu velmi 

okrajově a to ve spolupráci se značkou Andro a vytvořením speciální obuvi právě pro tento 

sport. Rok 2010 znamenal výraznou změnu ve strategii společnosti Adidas, který se od tohoto 

roku začal výrazněji specializovat na olympijské sporty. Konkrétně pro stolní tenis vytvořil 

nejprve kolekce textilu (teplákové soupravy, dresy, šortky a ponožky) a poté v následujícím 

roce 2011 se už nabídka rozrostla o stoly, tašky, obaly, rakety, potahy a míčky. Adidas proto 

nyní hledá partnery pro rozšíření a distribuci svého portfolia a právě v tom vidím velký 

potenciál a příležitost pro PPSK, navíc když Adidas stále nemá v ČR své výhradní zastoupení. 

Zejména pro začátek spolupráce může být nabízen textil, který má možnost velmi rychle se 

stát oblíbený mezi stolními tenisty nejenom díky své reputaci napříč všemi sporty, ale i pro 

své velmi kvalitní materiály i technologie Climalite® a Formotion™, které pomáhají sportovci 

při zátěži rychle odvádět pot a udržovat tak tělo suché a v optimální pohodě. Byl by to tak 

vhodný doplněk k rozšíření textilu v PPSK, kde je prozatím možné si vybírat textil pouze 
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značky Donic. Zavedením nabídky značky Adidas by se zvýšil procentuální podíl na 

celkových tržbách a především tržby samotné, které pro rok 2011 činily 165 560,06 Kč 

z prodaných 834 kusů.  

 

Pro kontaktování ohledně nabídky a projednání případné spolupráce o oficiálním 

zastoupení či v lepším případě výhradním zastoupení značky Adidas – Table Tennis pro ČR 

uvádím následující kontaktní údaje německé společnosti Green Fitness GmbH, která vlastní 

celosvětovou oficiální licenci pro odvětví stolního tenisu značky Adidas. 

Green Fitness GmbH 

Adresa: Limburger Str. 66, 655 55  Limburg a. d. Lahn, Německo 

Telefon: +49 6431 5848723 

E-mail:info@green-fitness.de 

WWW: www.tabletennis-sport.com 

 

5.2 Strategie stability 

Zajištění výhradního zastoupení značky Donic 

Pro udržení a stabilizaci stávající pozice na trhu doporučuji navázat ještě užší 

spolupráci s německou firmou DONIC Sportartikel Vertriebs-GmbH, která se podílí více než 

92% na celkových tržbách z prodeje zboží. Donic nemá své výhradní zastoupení pro ČR a 

spolu s velmi dobrými vztahy mezi majitelem obchodu Rolandem Krmaschkem a vedením 

firmy Donic, představuje velkou příležitost pro zajištění takovéto užší formy spolupráce. 

Zároveň ovšem také hrozí nebezpečí vzniku výhradní spolupráce značky Donic s jedním ze 

stávajících konkurentů na českém trhu, což by znamenalo velké ohrožení. Německá firma 

Donic, ale své produkty nabízí pouze přes svého výhradního zástupce, firmu Sport Schreiner 

Tischtennis, která se pak dále stará o distribuci produktů mezi oficiální partnery. Možností je 

tak uzavření spolupráce právě se Sport Schreiner Tischtennis, jako novou a zároveň i první 

pobočkou pronikající na český trh, kde zatím nemá žádné zastoupení. Výhodou pro PPSK by 

bylo i rozšíření portfolia nabídky především o další značky jako jsou Butterfly, Stiga, Andro, 

Xiom a další. Kontaktní údaje pro oslovení firmy Sport Schreiner Tischtennis uvádím níže. 

SPORT SCHREINER Tischtennis 

Adresa: Vorderster Berg 7, 666 33  Völklingen, Německo 

Telefon:  +49 6898 290901 

Fax.: +49 6898 290990 

E-mail: info@sport-schreiner-tt.de 



- 70 - 

5.3 Strategie omezení 

Při výběru strategie omezení bych doporučil majitel PPSK redukovat nabízené 

portfolio zboží. Jedná se o neatraktivní produkty značek Lear, Nittaku a Friendship. 

Společnost Lear vyrábějící lepidla Vulkan se svým obsahem zakázaných chemických látek 

dostala do skupiny zakázaných prostředků, tudíž nemají žádný potenciál růstu na trhu a jsou 

tak zcela neprodejné. U značky Nittaku se jedná spíše pouze o potahy, které se specializují na 

hráče vyznávající obranný styl hry, který je vidět v moderním stolním tenise už pouze velmi 

zřídka. Navíc hráči s takovým stylem mají časové období mezi obměnou potahu velmi 

dlouhou, která může být i delší než jeden rok. Z toho vyplývá, že obrat zásob těchto 

defensivních potahů je velmi dlouhý a jsou v nich dlouho vázány finanční prostředky. Stejně 

tomu je u nabídky potahů značky Friendship. Opět se jedná o defenzivnější potahy, se kterými 

hraje velmi malé procento hráčů. Z BCG analýzy je patrné, že prodej potahů značek Nittaku a 

Friendship byl za celý rok 2011 doslova nulový, čímž se zařadily do kategorie psů. Při výběru 

strategie omezení a využití těchto poznatků se nabízí možnost rozprodat skladové zásoby  

značek Lear, Nittaku a Friendship. Navrhuji tedy vytvořit speciální akci s prodejní cenou 

rovnajících se ceně nákupní, za účelem úplného zrušení skladových zásob vyjmenovaných 

značek a poté je následně vyřadit z nabídky pro příští období. Odhadem by PPSK mohl získat 

přibližně 4 500 Kč, což by znamenalo nejenom uvolnění finančních prostředků vázaných 

v málo likvidních zásobách, ale i uvolnění skladovacích prostor, které vzhledem k umístění 

prodejny (rodinný dům blízko centra města) jsou velmi omezené. Dále navrhuji obdržené 

finanční prostředky z prodeje použít k nákupu potahů Donic série Bluefire, které jsou řazeny 

mezi otazníky a svou charakteristikou a cenou mají velmi vysoký potenciál být v prodejnosti 

mimořádně úspěšné. 
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6 Závěr 

Stolní tenis jako stále oblíbený sport u široké veřejnosti vyžaduje ke své hře potřebné 

náčiní, ostatně jako i jiné sporty. V průběhu novodobé historie tohoto sportu se měnily a 

vyvíjely nejenom herní styly, pravidla, technologie zaměřené na vybavení pro stolní tenis, ale 

i počet tržních subjektů nabízejících právě produkty pro stolní tenis. Dnešní český trh 

specializující se na nabídku vybavení „ping pongu“ tak čítá velký počet konkurenčních 

subjektů. Jedním z nich je i obchod Rolanda Krmaschka nazvaný Ping-Pong Shop 

Krmaschek, který je předmětem praktické analýzy této diplomové práce. 

 

Diplomovou práci, jejíž cílem je přiblížit oblast strategického řízení podniku a 

pomocí vybraných analytických nástrojů zkoumat současnou situaci konkrétně 

zvoleného obchodu Ping-Pong Shop Krmaschek nabízejícího vybavení pro stolní tenis, 

jsem rozdělil na dvě části. Přičemž první část se věnuji teorii týkající se strategie, 

strategického řízení a strategických analýz a v následná druhé části, od čtvrté kapitoly se 

prakticky zaměřuji na analýzu a návrhy doporučení pro konkrétně zvolený obchod nabízející 

vybavení pro stolní tenis.  

 

V úvodní první (teoretické) části přibližuji důvody zvolení konkrétního tématu „Analýza 

a řízení obchodu s vybavením pro stolní tenis“. Velmi důležitými faktory byl můj velmi 

blízký vztah k tomuto sportu jako stále aktivní hráč a také z důvodu možnosti analyzovat 

konkrétní tržní subjekt díky souhlasu majitele a poskytnutí všech potřebných podkladů pro 

konkrétní analýzy. Pro potřeby přiblížení oblasti strategického řízení podniku jsem dále 

poukázal na pohledy odborných autorů a jejich vymezení na dané téma podrobněji přiblížil 

strategie navržené panem Porterem, které jsou vhodné pro podnikatelské jednotky. Právě zde 

popisované strategie expanze, stability, omezení a kombinovaná strategie určují rozdělení 

navrhovaných námětů a doporučení v praktické části diplomové práce. Velmi podstatná je 

také kapitola číslo tři, kde popisuji vybrané analytické nástroje strategického managementu. 

Mezi vybranými jsou externí analýzy SLEPTE pro makrookolí a Porterův model pěti sil pro 

mikrookolí. Pro interní analýzu jsem vybral finanční a BGG analýzy a také analýzu SWOT  

integrující externí i interní analýzy do jedné formy. 

 

Ve druhé (aplikační) části již přímo analyzuji současný stav konkrétně zvoleného 

obchodu s vybavením pro stolní tenis. Na základě získaných informací a výsledků z 
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vybraných analytických nástrojů strategického managementu, které jsem popisoval 

v teoretické části práce jsem poté sestavil náměty a doporučení pro majitele obchodu PPSK a 

rozdělil je na strategie zaměřující se na expanzi, stabilitu a omezení. První strategii expanze, 

jejíž cílem je navýšení tržeb, počtu zákazníků a rozšíření prodeje, stavím zejména na 

základech internetu. Jako hlavní stěžejní návrh s nízkými investičními náklady uvádím 

vytvoření internetového obchodu, tzv. e-shopu. V návaznosti na vytvořený prodej touto 

formou dále navrhuji založení profilů a vytvoření prezentace a komunikace se zákazníky a 

nadšenci prostřednictvím sociálních sítí Facebook, Twitter a Pinterest, které by měly za cíl 

rozšířit povědomí o e-shopu a vytvořit pevnou vazbu mezi majitelem a zákazníky. Jako další 

návrh jsem uvedl využití programu MailChimp pro rozesílání newslettterů zákazníkům a 

propojení s bezplatnou analytickou službou Google Analytics. Pro expanzivní rozšíření 

nabídky zboží dále také navrhuji spolupráci s celosvětově proslulou značkou Adidas, která od 

roku 2010 začala vytvářet sportovní vybavení i pro stolní tenis a která stále nemá výhradní 

zastoupení pro ČR. Pro zbylé strategie stability a omezení doporučuji zajištění výhradního 

zastoupení značky Donic, která se markantně podílí na celkových tržbách PPSK téměř 93%, 

či respektive výprodejem a zrušením nabízených položek vybraných značek Nittaku, Lear a 

Friendship v druhém případě a utržené finanční prostředky použít na nákup vybavení značky 

Donic. 

 

Tímto jsem splnil uvedený hlavní cíl přiblížit oblast strategického řízení podniku a 

pomocí vybraných analytických nástrojů zkoumat současnou situaci konkrétně 

zvoleného obchodu Ping-Pong Shop Krmaschek nabízejícího vybavení pro stolní tenis. 

Splněn byl také cíl vedlejší, kde na základě získaných informací a výsledků provedených 

analýz měly být vytvořeny konkrétní návrhy a doporučení, jenž mohou být aplikovány 

majitelem a pomoci k upevnění tržní pozice, respektive k posílení tržního podílu a zvýšení 

tržeb. 
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