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1. ÚVOD 

Pro úspěšný podnik je v dnešním turbulentním prostředí naprostou nutností věnovat se 

otázce strategie, pokud se chce na trhu prosadit před konkurencí. Bez správně zvolené 

strategie a určení směru dalšího vývoje podnik nebude schopen obstát. Kdo chce uspět ve 

stále silnějším konkurenčním boji, měl by neustále hledat novátorské přístupy, myslet 

kreativně a chovat se flexibilně, poznat své konkurenty a umět reagovat na změny. 

Předpokladem k úspěchu je kvalitní strategické řízení, které vychází ze strategické analýzy 

současné situace podniku.  

Dobře promyšlená a propracovaná strategie je spojená s dobrou znalostí prostředí. 

Není moţné strategicky řídit společnost bez znalosti jejího okolí a prostředí. Pochopit změny 

v prostředí je velmi důleţité pro podnik, protoţe upozorňují na příleţitosti a varují před riziky. 

Cílem bakalářské práce je nalezení hrozeb a příleţitostí vnějšího okolí pro společnost 

ALFA COMPUTER a.s. z pohledu prodeje zboţí prostřednictvím internetu. Vyhledat 

nejvýznamnější trendy, které mohou ovlivnit internetový prodej a následně také konkurenční 

pozici firmy. V současnosti vyuţívá internet pro svůj nákup čím dál tím více uţivatelů. 

Uţivatele vede k nákupu vysoká konkurence sráţející ceny, snadné porovnání produktů, 

dostupnost potřebných informací a také pohodlí samotného nákupu. Internetové obchodování 

se tak stává moderním prodejním kanálem.  

Cíle bude dosaţeno prostřednictvím PEST analýzy a Porterova modelu pěti 

konkurenčních sil. Na základě zjištěných poznatků budou navrţena vhodná doporučení 

k úpravě stávající konkurenční strategie společnosti. 

V rámci analýzy mikrookolí bude také provedena analýza konkurence, jejímţ cílem 

bude srovnání přímých konkurentů společnosti ALFA COMPUTER a.s. dle zjištěných 

faktorů vnějšího okolí mající vliv na prodej zboţí prostřednictvím internetu. 



6 

 

2. STRATEGIE A STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ 

Podmínkou úspěšného rozvoje podniku je kvalitní strategie jako nezbytná součást 

strategického řízení, které svým způsobem patří k vrcholným dovednostem managementu.  

Moderní pojetí chápe strategii jako připravenost podniku na budoucnost. Ve strategii 

jsou stanoveny dlouhodobé cíle podniku, průběh jednotlivých strategických operací a 

rozmístění podnikových zdrojů nezbytných pro splnění daných cílů tak, aby tato strategie 

vycházela z potřeb podniku, přihlíţela ke změnám jeho zdrojů a schopností a současně 

odpovídajícím způsobem reagovala na změny v okolí podniku (Dedouchová, 2001). 

Strategie stanoví cesty, jak dosáhnout naplnění poslání, vize a cílů podniku. 

Představuje koncept celkového chování podniku, určuje nezbytné činnosti a alokaci zdrojů 

potřebných pro dosaţení stanovených záměrů. Strategie musí být výsledkem účelného a 

cílově orientovaného procesu. Dobře koncipovaná strategie je cestou k dosaţení strategických 

cílů. 

Strategické řízení je proces formování a zavádění strategie směřující k dosaţení 

stanovených cílů, k souladu vnitřních zdrojů podniku s vnějším prostředím a k zajištění 

celkové prosperity podniku. Strategické řízení je základem řízení celého podniku a 

uskutečňuje se prostřednictvím tvorby a realizace jednotlivých strategií. Řízení musí být 

kontinuálním procesem, který reaguje na změny vnějšího prostředí přizpůsobováním podniku. 

Strategie je nezbytným nástrojem prosperity podniku a jejím zásadním úkolem je 

připravit podnik na všechny situace, které mohou v budoucnosti nastat. Změny v trţním okolí 

podniku nesmí být chápány jen jako hrozby, ale především jako příleţitosti. Podstatou 

strategie je získání a následné udrţení konkurenční výhody. V současné době rychlých změn 

se strategické řízení hlavně zaměřuje na hledání dlouhodobých konkurenčních výhod, na 

uspokojování potřeb vymezeného okruhu zákazníků a na co největší podíl podniku na trhu. 

Johnson a Scholes (1993) uvádějí následujících osm základních charakteristik strategie a 

strategických rozhodování: 

1. Strategie míří do vzdálenější budoucnosti. 

2. Strategie by měla firmě zajistit specifickou konkurenční výhodu. 

3. Strategie určuje základní parametry podnikání, soubor výrobků, sluţeb, objem výroby, 

trhy atd. 
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4. Strategie by měla sledovat dosaţení souladu mezi aktivitami firmy a jejím prostředím. 

5. Strategie má stavět na klíčových zdrojích a schopnostech firmy. 

6. Strategie by měla vymezovat základní způsoby zajištění zdrojů potřebných pro 

realizaci strategie. 

7. Strategie zásadním způsobem určuje úkoly taktické a operativní úrovni řízení. 

8. Strategie musí zohledňovat i firemní hodnoty a firemní kulturu. 

 

Strategické řízení je organický celek, který se neustále vyvíjí a zpřesňuje. Umoţňuje 

systematicky připravovat a uskutečňovat budoucnost podniku a sniţovat rizika rozhodování. 

Chybějící strategické řízení nelze pouhým operativním řízením rovnocenně nahradit. 

Strategické řízení podniku je jednou z nejvýznamnějších činností vrcholového řízení podniku. 

Rozhodování uskutečněné ve strategickém řízení velkou měrou ovlivňuje fungování 

celé organizace. Existují však i další důvody, kvůli kterým by mělo být v kaţdé organizaci, 

která chce úspěšně naplňovat svoje poslání, uplatňováno racionální strategické řízení 

(Keřkovský, Vykypěl, 2001): 

 Strategické řízení pomáhá podniku anticipovat budoucí problémy a příleţitosti. Jeho 

uplatňováním se prodluţuje čas na přípravu organizace k řešení problémů a překáţek 

dalšího vývoje. 

 Strategické řízení dává jasné cíle a směry budoucnosti podniku. 

 Strategické řízení pomáhá zvyšovat kvalitu managementu, vede řídící pracovníky 

k tomu, aby byli lepšími rozhodovateli. Strategické řízení pomáhá zlepšovat 

komunikaci uvnitř podniku, koordinaci projektů, motivaci pracovníků a zlepšuje 

alokaci zdrojů. 

2.1 Strategická analýza 

Strategie musí být v souladu s prostředím obklopujícím podnik s ohledem na jeho 

postavení a vlastní předpoklady. Důleţitou podmínkou formulace úspěšné strategie je 

návaznost na výsledky strategické analýzy. Ta obsahuje různé analytické techniky vhodné pro 

identifikaci vztahů mezi okolím podniku, zahrnujícím makrookolí, odvětví, konkurenční síly, 

trh, konkurenty, a zdrojovým potenciálem podniku. 
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Cílem strategické analýzy je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny relevantní 

faktory, které budou mít vliv na volbu cílů a strategie podniku. Důleţité je rovněţ posoudit 

vzájemné vztahy a souvislosti mezi faktory (Sedláčková, Buchta, 2006). Účelem strategické 

analýzy proto není poskytnout odpovědi, ale pomoci pochopit problém. 

Pro kvalitní proces tvorby strategie je důleţitá včasná identifikace pozitivních a 

negativních důsledků dosavadního vývoje, a také vyhledávání, vnímání a vyuţívání nových 

příleţitostí k tvorbě vyšší hodnoty. S ohledem na cíle strategické analýzy lze stanovit dva 

základní okruhy, a to analýzu orientovanou na vnější okolí podniku a analýzu vnitřních zdrojů 

a schopností podniku, viz obr. 2.1. Je potřeba zdůraznit vzájemnou propojenost a souvislost 

mezi oběma okruhy. Vzhledem ke stanovenému cíli práce bude provedena pouze analýza 

vnějšího okolí. 

Výsledky strategické analýzy můţou podniku pomoci vytvořit strategii, která bude 

nejlépe odpovídat skutečnosti a zvýší se pravděpodobnost jejího efektivního plnění. 

 

Obr. 2.1 Strategická analýza 

Zdroj: Sedláčková, 2000, s. 5 

2.2 Principy strategického myšlení 

Důleţitou podmínkou kvalitního zpracování strategie je pochopení principů 

strategického myšlení. Zvládnutí těchto principů je základním předpokladem úspěšného 

Strategická situace podniku 

Specifické přednosti, dostupné zdroje, 

 relativní konkurenční síla, silné a slabé 
stránky, vyváženost portfolia 

VNITŘNÍ FAKTORY 

VNĚJŠÍ FAKTORY 

Politické, ekonomické,  
sociokulturní,  

technologické a jiné vlivy  
makrookolí, tlaky na  

globalizaci 

 

Aktivita odvětví, hybné  

síly, klíčové faktory  

úspěchu, strategické  

konkurenční skupiny 

 

Konkurenční síly,  

nákladové postavení  

konkurentů a očekávané  

reakce rivalů 
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strategického řízení. Kaţdý, kdo chce strategicky řídit, musí pochopit principy strategického 

myšlení a plně si je osvojit (Dedouchová, 2001).  

Principy strategického myšlení vyplývají ze specifik strategického řízení, které se vyznačuje 

tím, ţe: 

 vývoj mnoha faktorů ovlivňujících strategii je neznámý nebo nejistý, 

 opakovatelnost jevů je spíše výjimkou, převládají kvalitativní zvraty a kvantitativní 

skoky, 

 doba mezi strategickým rozhodnutím a důsledky tohoto rozhodnutí na podnik trvá 

často i několik let, 

 ekonomický efekt strategického rozhodnutí se zpravidla projevuje rozdílně 

z krátkodobého a dlouhodobého hlediska, 

 v ekonomických systémech existují zpětné vazby. 

Mezi nejdůleţitější principy strategického myšlení lze povaţovat princip variantnosti, 

permanentnosti, celosvětového systémového přístupu, tvůrčího přístupu, interdisciplinarity, 

vědomí práce s rizikem, koncentrace zdrojů a vědomí práce s časem (Kovář, 2008). 

 

Princip variantnosti strategií podniku. Kaţdá strategie by měla být vypracována ve více 

kompatibilních variantách, aby mohla čelit vzniku tzv. strategického překvapení. 

Princip permanentnosti prací na tvorbě strategie. Stanovením strategie strategické řízení 

nekončí. Je potřeba sledovat její vývoj a dle potřeby upravit tak, aby byla co nejvíce aktuální. 

Princip celosvětového systémového přístupu. Vzájemná propojenost současného světa vede 

k nutnosti znalosti mnoha oblastí. 

Princip tvůrčího přístupu. Jen podniky, které přicházejí s novými myšlenkami a nápady, 

mohou získat důleţitou konkurenční výhodu. 

Princip interdisciplinarity. Při vytváření strategie je ţádoucí vyuţívat poznatků a metod 

všech vědních oborů. 

Princip vědomí práce s rizikem a časem. Kaţdé strategické rozhodnutí je spojeno s určitým 

rizikem. Riziko se sniţuje vypracováním více variant a systematickým studiem informací. 

Princip koncentrace zdrojů. Kaţdé strategické rozhodnutí vyţaduje zapojení určitých 

zdrojů. 
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3. ANALÝZA VNĚJŠÍHO OKOLÍ 

Analýza okolí se zabývá faktory působící v okolí podniku, které mají vliv na 

strategické postavení podniku. Tyto faktory mohou mít různou váhu a důleţitost. Vnější okolí 

podniku rozlišujeme na makrookolí (obecné, široké okolí) a na mikrookolí (konkurenční, 

oborové okolí). Základním úkolem analýzy je vymezení jednotlivých sloţek makrookolí a 

mikrookolí a jejich vzájemných vazeb a souvislostí, viz obr. 3.1. S celosvětovým vývojem 

spojeným s nejistotou a nestabilitou okolí se zvyšuje rozsah a význam analýzy okolí pro 

podnik. Na výsledek podniku mohou mít vliv jakékoliv celosvětové události.  

Analýza okolí by měla být prováděna v širokém rozsahu. Je nezbytné se věnovat nejen 

jiţ známým vnějším faktorům, ale také věnovat pozornost novým, nepoznaným faktorům, 

které mohou významně ovlivnit pozici podniku. Je důleţité poznat, co okolí umoţňuje, co 

podporuje, co zakazuje a od čeho odrazuje. Úspěšný podnik musí být na změny připraven a 

včas se s těmito faktory vyrovnat. Na jedné straně okolí vymezuje podniku hranice jeho 

strategického prostoru a na straně druhé otevírá prostor pro nové příleţitosti (Sedláčková, 

Buchta, 2006). 

Analýza okolí je proces, pomocí kterého stratégové okolí firmy monitorují tak, aby 

v konečné fázi byli schopni určit příleţitosti a hrozby, které jednotlivé faktory okolí pro 

podnik představují.  

Obr. 3.1 Podnikatelské okolí společnosti 

                  

Zdroj: Mallya, 2007, s. 40 
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3.1 Makrookolí podniku 

Makrookolí zahrnuje vlivy a podmínky, které vznikají mimo podnik a obvykle bez 

ohledu na jeho konkrétní chování. Podnik tak nemá bezprostřední moţnost aktivně stav 

tohoto okolí ovlivňovat, můţe však svým rozhodováním na ně aktivně reagovat nebo připravit 

se na určité potenciální alternativy (Sedláčková, Buchta, 2006). 

3.1.1 PEST analýza 

PEST analýza je metodou zkoumání vnějších faktorů působících na podnik. Analýza 

vychází z poznání minulého vývoje a jejím cílem je předvídání a analyzování budoucích vlivů 

prostředí. Je vyuţívána pro strategickou analýzu na základě faktorů, které mohou ovlivňovat 

podnik a slouţí jako podklad pro vypracování prognóz o důsledcích pro další rozvoj. Mezi 

klíčové součásti makrookolí patří faktory: 

Politické a legislativní 

Ekonomické 

Sociální a demografické 

Technologické 

 

Tyto čtyři skupiny faktorů se označují jako PEST analýza. Název je převzat 

z anglického jazyka – Political, Economic, Social a Technological. Kaţdá z těchto skupin 

obsahuje faktory makrookolí, které ovlivňují podnik různou měrou a jejich důleţitost je 

odlišná pro různá odvětví, podniky a situace. Existuje řada modifikací tohoto modelu analýzy 

vnějšího prostředí, např. analýza PESTEL, která kromě politických, ekonomických, 

sociálních a technologických faktorů zdůrazňuje samostatně ekologické a legislativní faktory. 

Politické a legislativní faktory, jako je stabilita zahraniční a národní politické situace 

nebo členství země v EU, představují pro podniky významné příleţitosti, ale zároveň i 

ohroţení. Řada důleţitých legislativních omezení můţe ovlivnit podnik a limitovat jejich 

potenciální strategické moţnosti. Politická omezení se mohou promítnout prostřednictvím 

daňových zákonů, protimonopolních zákonů, regulace exportu a importu, ochrany 

zaměstnanců a spotřebitelů atd. (Sedláčková, Buchta, 2006). 

V rozvinutých trţních ekonomikách je stát významným zaměstnavatelem (orgány 

státní správy a státní podniky) a zároveň také významným spotřebitelem, coţ se realizuje 

jednak ve formě poptávky po zboţí a sluţbách státních orgánů a ze státního rozpočtu 
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financovaných organizací, jednak distribucí tzv. veřejných statků. Ve vymezených oblastech 

stát kontroluje fungování trhů, např. činností Úřadu pro hospodářskou soutěţ, Státní obchodní 

inspekce atd.  

Mezi příklady příleţitostí vytvářených aktivitami státu můţeme uvést např. výstavbu 

dálnic a ţeleznic, privatizaci státních podniků, ochrana domácí produkce před zahraniční 

konkurencí, podpora exportu. Naopak mezi hrozby můţeme zařadit právní normy související 

s podnikáním obecně, například zákony na ochranu ţivotního prostředí, hygienické předpisy a 

certifikační poţadavky na výrobky, které mohou výrobcům komplikovat jejich strategické 

záměry. Vládní politika a regulace v podobě různých restrikcí mohou významně působit na 

strategickou situaci celých odvětví, například pokles výroby ve stavebnictví v souvislosti 

s omezením vládních výdajů na investice (Keřkovský, Vykypěl, 2001). 

Vzhledem ke stabilní politické situaci v České republice, nemají politické faktory 

výraznější vliv na společnost ALFA COMPUTER a.s., a proto nebudou v praktické části 

analyzovány. Z legislativních faktorů budou aplikovány tyto faktory: 

 legislativní změny, 

 úprava směrnic Evropské unie. 

Ekonomické faktory jsou charakterizovány stavem ekonomiky. Při rozhodování je 

podnik výrazně ovlivněn vývojem makroekonomických trendů. Mezi základní indikátory 

stavu makroekonomického okolí patří zejména následující faktory (Keřkovský, Vykypěl, 

2001; Sedláčková, Buchta, 2006): míra ekonomického růstu, míra inflace, případně deflace, 

hospodářská politika vlády, monetární a fiskální politika státu (úroková míra, směnný kurz, 

daňové zatíţení), situace na kapitálovém trhu, stav platební bilance státu, míra zadluţení. 

Kaţdý z výše uvedených faktorů můţe usnadňovat nebo komplikovat dosaţení 

strategických cílů podniku, tzn., představuje pro podnik příleţitost nebo hrozbu. Při 

strategické analýze jde o identifikaci těchto vlivů a určení způsobu a síly jejich působení na 

budoucí vývoj podniku. Důleţité je zejména uvědomit si fungování tzv. magického 

čtyřúhelníku, který tvoří: ekonomický růst, nezaměstnanost, inflace, vnější rovnováha. 

Uvedené faktory je nutné prezentovat souběţně, neboť mezi nimi existují úzké souvislosti a 

vazby. Zlepšení jedné z těchto veličin má zpravidla negativní vliv na ostatní. Např. 

ekonomický růst lze oţivit zvýšeným dovozem, který však ohroţuje vnější rovnováhu. 

Restriktivní fiskální a měnová politika sniţuje inflaci, ale zároveň můţe zvyšovat 

nezaměstnanost, zpomalení růstu a zhoršení vnější nerovnováhy. 
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Vzhledem k zaměření práce budou v praktické části analyzovány tyto faktory: 

 růst HDP, 

 sazby DPH, 

 průměrná (reálná) mzda, 

 míra nezaměstnanosti, 

 maloobchodní trţby. 

Sociální a demografické faktory odráţejí vlivy ţivotní úrovně a ţivotního stylu 

obyvatelstva, ochrany ţivotního prostředí, průměrného věku a růstu populace, mobility 

populace, úrovně vzdělání. Tyto faktory jsou výsledkem kulturních, ekonomických, 

demografických, náboţenských, vzdělávacích a etických podmínek ţivota člověka. Poznání 

trendů v této oblasti jednoznačně vede k získání předstihu před konkurenty v boji o 

zákazníka. Např. pokles počtu lidí v produktivním věku bude vyvolávat tlaky na zvyšování 

produktivity a racionalizaci práce. Vyšší vzdělání vytváří nové postoje zaměstnanců k náplni 

práce, k délce pracovní doby, k sebevzdělávání, mění mobilitu pracovní síly, vyvolává tlak na 

vyšší mzdy atd. 

V praktické části budou aplikovány tyto faktory: 

 sortiment zboţí, 

 nakupování přes internet, 

 osobní odběr zboţí, 

 kupní síla domácností. 

Technologické faktory mohou velmi dramaticky ovlivnit okolí, v němţ se podnik 

pohybuje. Pro aktivní inovační činnost je důleţité být informován o technických a 

technologických změnách, které v okolí probíhají. Technologická změna můţe přes noc 

způsobit zastarání stávajících výrobků a současně můţe vytvořit mnoţství nových výrobních 

moţností. Schopnost předvídat směr technického vývoje se můţe stát významným činitelem 

úspěšnosti podniku (Sedláčková, Buchta, 2006).  

Investování do technického rozvoje se na jedné straně stává nezbytností, na straně 

druhé v sobě zahrnuje mnoho rizik. V důsledku technického rozvoje vznikají konkurenční 

technologie a není jisté, zda určitý výzkum a vývoj budou úspěšně zakončeny a zda jejich 

výstupy budou akceptovány spotřebiteli v takové míře, která zajistí návratnost vynaloţených 

prostředků (Keřkovský, Vykypěl, 2001). Strategické zaměření na technický rozvoj je velmi 
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významné zejména pro firmy, které vyuţívají jako svoji hlavní konkurenční zbraň exklusivní 

charakter svých výrobků, za něţ pak inkasují vyšší ceny neţ konkurenti. Přirozeným 

způsobem získání takovéto exklusivity je právě technický rozvoj. 

Vzhledem k cíli práce budou analyzovány tyto faktory: 

 vybavení domácností počítačem, 

 dostupnost internetu, 

 mobilní přístup k internetu, 

 platební metody. 

 

Cílem PEST analýzy není detailní rozbor těchto faktorů, neboť faktory důleţité pro 

jeden podnik nemusí být rozhodující pro druhý. Jednotlivé faktory se budou v čase měnit a 

měnit se bude i jejich význam pro podnik. Je tedy ţádoucí rozpoznat důleţitost jednotlivých 

faktorů pro určitý podnik a ty průběţně sledovat a vyhodnocovat. Význam analýzy stoupá 

zejména v souvislosti s velikostí podniku a jeho rozvojovými ambicemi, které často 

představují miliardové investice, jejichţ načasování je nutné důkladně zváţit.  

Přínos PEST analýzy spočívá v přehledu externích vlivů v souvislosti s dlouhodobým 

časovým horizontem. Tento přístup identifikuje klíčové trendy a vlivy, které budou na 

organizaci působit a jaké zde budou odlišnosti. Analýza by měla dále iniciovat následující a 

jim podobné otázky a hledat na ně odpovědi (Mallya, 2007): 

 Jaké jsou moţné vývojové trendy významných faktorů základních oblastí prostředí 

v budoucnosti? 

 Co jsou základní impulsy změny, tzn., jaké faktory vyvolávají změnu? 

 Jaký vliv budou mít v budoucnu? 

 Budou intenzivnější či naopak? 

 Jaký lze očekávat moţný dopad těchto změn na organizaci? 

 Jak ovlivní konkurenční pozici? 

 Jaký bude dopad očekávaných změn na strategii podniku; jak je co nejlépe zohlednit 

při formulování strategie? 

 

Souhrnný seznam vybraných faktorů makrookolí společnosti je uveden v příloze č. 1. 
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3.1.2 Metoda MAP a přístup ETOP 

U PEST analýzy je nejdůleţitějším poţadavkem skutečnost, ţe má být zaměřena do 

budoucna na nejvýznamnější vývojové trendy. Pro správný odhad budoucího vývoje je 

potřeba znát předcházející vývoj (minulost) a současný stav. Zaměření na aspekt 

perspektivnosti při zpracování PEST analýzy můţe zajistit metoda MAP. Název této metody 

je odvozen z anglických výrazů Monitor, Analyse, Predict, tedy monitoruj, analyzuj a 

předpovídej vývoj. Metoda MAP je zaloţena na rozloţení PEST analýzy do tří navazujících 

fází (Kovář, 2008): 

 Monitorování, identifikace faktorů – fáze „M“. Podstatou je najít všechny důleţité 

faktory, které mohou mít vliv na rozhodnutí o zvolené strategii. 

 Analýza jejich dosavadního působení – fáze „A“. Tato fáze je také označována jako 

retrospektivní analýza, jejíţ podstatou je shromáţdit kvantitativní fakta o dosavadním 

vývoji.  

 Predikce vývoje – fáze „P“. Někdy označována jako perspektivní analýza. 

Metoda MAP vnáší do zpracování analýzy systematičnost, pořádek a prezentuje 

výsledky přehledným způsobem. V první fázi je důleţité identifikovat všechny faktory, které 

mohou ovlivňovat rozhodování o strategii. V nejjednodušším případě můţe mít fáze „M“ 

podobu interview s experty nebo diskuse expertů. Důleţité je také studium sekundárních 

zdrojů informací, odborných publikací, časopisů a zdrojů z internetu. Pro druhou i třetí fázi 

analýzy je výhodné shromáţdit konkrétní kvantifikovatelná fakta o dosavadním vývoji. 

Analýza můţe mít následně i podobu statistické extrapolace trendů. 

Při analýze vnějšího prostředí je vhodné identifikované faktory určitým způsobem 

uspořádat dle jejich významu a síly působení. K tomuto účelu se pouţívají nejrůznější metody 

hodnocení. Technika hodnocení označovaná zkratkou ETOP (Environmental Threat and 

Opportunity Profile) určuje, zda jednotlivé faktory implikují pro podnik hrozbu nebo 

příleţitost (ibid), například 0 neutrální vliv, + příleţitost, - hrozba. 

3.1.3 Změny v makrookolí 

Základním úkolem PEST analýzy je identifikovat oblasti, jejichţ případná změna by 

měla významný dopad na podnik a snaţit se odhadnout, k jakým změnám v těchto oblastech 

můţe dojít. Stupeň nejistoty je značně vysoký. Je důleţité odlišit, které změny ovlivní 
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všechna odvětví rovnoměrně, se stejnou intenzitou na podnik i na konkurenty a které změny 

ovlivní různé podniky různě, protoţe tyto změny změní konkurenční pozici podniku. 

Schopnost pochopit změny v prostředí je pro podnik důleţitá, protoţe změny vlivů 

prostředí signalizují potřebu změny strategie. Upozorňují na příleţitosti a varují před riziky. 

Je dokázáno, ţe podniky, které jsou vnímavější vůči svému okolí, dosahují lepších výsledků 

neţ ty podniky, které vnímají své okolí méně citlivě. Rozsah, v jakém je podnik schopen 

vnímat změny nebo se změně přizpůsobit, bude záviset na jeho flexibilitě a vnímavosti, coţ 

přímo navazuje na kvalitu managementu podniku, na organizační strukturu a podnikovou 

kulturu (Sedláčková, Buchta, 2006). 

Mezi změny, které se v makrookolí odehrály či odehrávají v poslední době a 

výrazným způsobem mění jeho podstatu, patří deregulace, strukturální změny, nadbytečná 

kapacita, fúze, akvizice, spojenectví, ochrana ţivotního prostředí, očekávání zákazníků, 

technologické diskontinuity, volný obchod a globální konkurence. 

3.2 Mikrookolí podniku 

Analýza mikrookolí podniku bývá nazývána jako analýza odvětví. Mikrookolí 

představuje odvětví, ve kterém podnik přímo podniká a soutěţí s ostatními konkurenty. 

Odvětví je tvořeno podniky, jejichţ výrobky či sluţby uspokojují stejné nebo podobné 

potřeby zákazníků, tzn., nabízejí vzájemné substituty. Vymezení relevantního prostředí je 

důleţitým krokem formulace strategie. Přesné definování odvětví, které je potřeba k analýze 

mikrookolí, je obtíţné z důvodu vzájemného prolínání hranic jednotlivých odvětví. 

V současné době často dochází k situaci, kdy není zcela zřejmé, kdo jsou konkurenti, kdo jsou 

zákazníci a jaké nové podniky se v odvětví objevují. Je tedy nezbytné zaměřit se pouze na 

faktory, jeţ jsou hybnými silami odvětví, bez nutnosti analyzovat všechny faktory, které mají 

nějaký vliv na podnik.  

Úspěch kaţdého podniku je do značné míry závislý na tom, v jakém odvětví působí. 

Stále více podniků se nejen snaţí v rámci odvětví optimalizovat, ale také své odvětví aktivně 

přetvářet a nově definovat. Snahou podniku je změnit strukturu odvětví tak, aby v něm a pro 

něho vzniklo příznivější konkurenční prostředí (Sedláčková, Buchta, 2006). 

Cílem analýzy odvětví je identifikovat změnotvorné hybné síly působící v odvětví a 

klíčové faktory, které činí odvětví více či méně atraktivní. Důleţité je zejména odhadnout 

jejich budoucí vývojové trendy a následná schopnost podniku se s těmito vlivy vyrovnat.  



17 

 

Keřkovský a Vykypěl (2001)
 

uvádí, ţe
 

oborové okolí podniku je ovlivňováno 

především jeho konkurenty, dodavateli a zákazníky. Podniky uspokojují zákazníky svými 

produkty a sluţbami, aţ na výjimky (monopol, oligopol) si konkurují a jsou více či méně 

závislé na určité skupině dodavatelů. 

3.2.1 Zákazníci 

Významnou hybnou silou jsou zákazníci a jejich způsoby uţívání produktu. Na 

základě poznání potřeb a přání zákazníků můţeme definovat nabídku zboţí či sluţeb, které by 

tyto potřeby uspokojily.  Analýzu sektoru zákazníků je potřeba zaměřit na následující faktory 

(Keřkovský, Vykypěl, 2001): 

Identifikace kupujících a faktorů, které ovlivňují jejich rozhodnutí nakupovat. 

Zpravidla rozlišujeme tři třídy zákazníků s rozdílnými preferencemi. Předně jde o 

spotřebitele, který bude při rozhodování upřednostňovat cenu, kvalitu, dostupnost, záruku a 

moţnost půjčky. Další třídou zákazníků je velkoobchod resp. maloobchod, jehoţ rozhodování 

budou ovlivňovat zejména faktory jako konkurenční schopnost výrobku, dostupnost výrobku, 

rozmanitost a dodavatelská závislost, ale také obrat výrobku a potenciální zisk. A v poslední 

řadě to jsou faktory ovlivňující průmysl a instituce, mezi které patří porovnání nákladů a 

ziskovosti, cena produktu a způsoby financování, technické zabezpečení a servis, vyhovění 

normám a zákonům. 

Demografické faktory, které vytvářejí změny v určitých kategoriích zákazníků. 

S populací jsou spojeny tři základní faktory, které ovlivňují trhy – velikost populace, věk 

populace a rozložení příjmů populace. Tyto faktory jsou označovány jako poptávkové 

faktory. 

Geografické faktory a geografické rozmístění trhů. Důleţitá je okolnost, kde se 

zákazníci nacházejí. Tato skutečnost má velký vliv na umístění podniků, protoţe umístění 

zákazníků často ovlivňuje trţby a náklady podniku.  

3.2.2 Dodavatelé 

V případě dodavatelů zkoumáme dostupnost a náklady všech vstupů potřebných 

k výrobě a stabilitu dodávek. Náklady a dostupnost zdrojů jsou určovány kvalitou vztahů 

mezi podnikem a jeho dodavateli. Hovoříme zde o vyjednávací síle dodavatele či odběratele. 

V sektoru dodavatelů je moţné analyzovat dostupnost a náklady na materiál a polotovary, na 

energii, na pořízení peněz (kapitál), na pracovní sílu. 
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Důleţité je také posuzovat dostupnost a náklady zdrojů z hlediska času. Pokud podnik 

nedostane dodávku včas, tzn., kdyţ ji potřebuje, můţe být narušena jeho strategie. 

3.2.3 Konkurenti 

Pro analýzu vyuţijeme Porterův model konkurenčního prostředí. V sektoru 

konkurentů je ţádoucí analyzovat tyto tři faktory (Keřkovský, Vykypěl, 2001): moţnosti 

vstupu a výstupu do / z odvětví, moţnosti substituce výrobků a sluţeb, strategie současných 

konkurentů. 

Bariéry vstupu: 

 Diferenciace výrobků. Návyky a loajalita zákazníků k zavedené značce bývá vysoká. 

Náklady na získání zákazníků, aby změnili svoji oblíbenou značku, mohou být příliš 

vysoké. 

 Rozsah produkce. Náklady na výrobu, distribuci, reklamu, technický rozvoj se mění 

s objemem na trhu realizované produkce. Pokud firma konkuruje především nízkými 

cenami, je její snahou při stanovení objemu produkce maximálně vyuţívat úspory 

z rozsahu. Nový podnik, který chce vstoupit do oboru, musí počítat s přibliţně 

stejnými objemy produkce, jinak bude s vyššími jednotkovými náklady v nevýhodě. 

 Distribuční kanály. Pokud mají stávající podniky vlastní nebo silný vliv na hlavní 

distribuční kanály, můţe být vstup do oboru pro nový podnik velmi nákladný. 

 Absolutní výhody v celkových nákladech. Tyto výhody jsou odvozené například 

z vyuţívání vysoce kvalifikované pracovní síly, ze specifické technologie atp., coţ 

vede k niţším nákladům oproti konkurentům. 

 Možná reakce současných podniků na vstup nového konkurenta. Nepřátelské 

reakce stávajících podniků budou pro nový podnik znamenat obtíţnější a více 

nákladný vstup do oboru. 

Bariéry výstupu: 

 Zvyky a stereotypy řídicích pracovníků. Řídící pracovníci jsou často spjati 

s určitým oborem a nedovedou si představit, ţe by jejich podnik působil v jiném 

oboru. 

 Utopení peněz ve výrobních prostředcích. Pokud podnik investoval hodně peněz do 

výrobních prostředků, jejichţ pouţitelnost je omezena pouze na existující výrobu, 

bude pro něj výstup z určitého oboru značně ztíţen. 
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 Vysoké přímé náklady na výstup. Jedná se o náklady nutné na likvidaci existujících 

výrobních kapacit, náklady na uvolnění pracovní síly, náklady na vypořádání 

finančních závazků. 

Uvedené faktory zpravidla působí v kombinacích. Výsledkem jejich působení jsou 

nové příleţitosti a hrozby pro budoucí strategii podniku. 

Dostupnost substitutů: 

Ziskovost a úspěšnost podniku závisí i na dostupnosti, kvalitě a nákladech 

substitučních produktů a sluţeb. Proto je nutné zkoumat aktivity a strategické záměry 

podniků, které tyto substituty nabízejí. 

Strategie současných konkurentů: 

Pokud hlavní konkurenti upravují své strategie, je nezbytné tyto změny pozorně 

sledovat. Důleţité je neustále hledat odpovědi na otázky typu (Keřkovský, Vykypěl, 2001): 

Zvětšují konkurenti svůj podíl na trhu? Jak to dělají? Vyvíjejí nový výrobek? Zvětšují 

náklady na reklamu? Mění se management případně struktura řízení konkurenčních firem? 

Získávají konkurenti strategické partnery, případně zahraniční investice? 

3.3 Analýza konkurenčních sil 

Významnou charakteristikou odvětví jsou konkurenční síly, které v daném odvětví 

působí a přímo tak ovlivňují konkurenční pozici a úspěšnost podniku. Mezi tyto síly můţeme 

zařadit konkurenční pozici podniku, strukturu zákazníků, dobrou pověst mezi dodavateli a 

schopnost podniku přilákat kvalifikované pracovníky. Cílem analýzy konkurenčních sil je 

vytvořit si obraz konkurenčního prostředí jako výchozí bod pro zpracování strategie podniku. 

Pro sestavení strategického plánu je důleţité porozumět tomu, jak tyto faktory působí a jak 

mohou ovlivnit podnik v jeho konkrétní situaci (Sedláčková, Buchta, 2006). 

Analýza konkurenčních sil je zaměřena na zdroje konkurenčních tlaků, jejich intenzitu 

a na stav současné a budoucí konkurenční situace. Přímo navazuje na analýzu odvětví, kde 

v rámci konkurenčního boje působí většina konkurenčních sil. 

 

Analýza klíčových konkurentů umoţňuje podniku (Mallya, 2007): 

 předejít překvapení z nové strategie nebo taktiky existujících konkurentů, 
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 identifikovat potenciální konkurenty a jejich hrozby pro podnik, 

 zrychlit dobu reakce na kroky konkurence, 

 předběhnout konkurenci v klíčových strategických rozhodnutích – vědět, co chtějí 

dělat, a být o jeden krok vpředu. 

 

3.3.1 Porterův model konkurenčního prostředí 

Nástrojem analýzy oborového okolí podniku je Porterův model pěti konkurenčních sil. 

Cílem modelu je pochopení sil působících v prostředí a rozpoznání významu jednotlivých sil 

na budoucí vývoj podniku. Pro úspěšný podnik je důleţité rozpoznat tyto síly, vyrovnat se 

s nimi a v rámci moţností změnit jejich působení ve svůj prospěch. Společný vliv těchto sil 

určuje konečný ziskový potenciál odvětví, který se měří jako dlouhodobá návratnost 

investovaného kapitálu. V konečném ziskovém potenciálu se různá odvětví liší, protoţe se liší 

společný vliv těchto sil. Největší síla nebo síly získávají převahu a stávají se rozhodujícími 

z hlediska formulování strategie. 

V modelu Michaela E. Portera je konkurence funkcí pěti sil zahrnující konkurenční síly 

vyplývající z (obr. 3.2): 

 rivality mezi konkurenčními podniky, 

 hrozby substitučních výrobků podniků v jiných odvětvích, 

 hrozby vstupu nových konkurentů do odvětví, 

 vyjednávací pozice dodavatelů klíčových vstupů, 

 vyjednávací pozice kupujících. 

Znalost těchto základních zdrojů konkurenčního tlaku ukáţe na silné a slabé stránky 

podniku, upřesní jeho postavení v odvětví a zdůrazní místa, kde trendy odvětví nabízí největší 

příleţitosti nebo znamenají hrozby. 

Celá analýza směřuje k pochopení situace odvětví v širším kontextu a následně 

k moţnosti učinit závěry o celkové relativní atraktivitě nebo neatraktivitě odvětví. V auditu 

musí být zohledněn i pohled podniku, to znamená odpovědět na otázky typu (Kovář, 2008): 

 Jaká je pozice firmy v odvětví? 

 Má firma schopnosti odolávat faktorům, které přispívají k neatraktivnosti odvětví? 

 Jaká je konkurenční síla firmy a schopnost vyuţít zranitelnosti slabších rivalů? 
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Obr. 3.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

 

Zdroj: Kovář, 2008 

 

3.3.2 Konkurence v odvětví 

Soupeření mezi podniky uvnitř odvětví bývá nejsilnější konkurenční silou. 

Konkurenční trhy se tak stávají ekonomickým bojištěm, kdy strategický tah jednoho podniku 

vyvolává protitahy konkurentů v odvětví.  

Konkurenční boj mezi podniky můţe mít různou intenzitu a řadu forem. Silná rivalita 

v mikrookolí představuje velkou hrozbu pro podnik, limituje ziskovost a sniţuje výnos. 

K získání lepší pozice na trhu nebo k udrţení stávající pozice se pouţívají různé konkurenční 

strategie a nástroje. Skladba konkurenčních nástrojů se v čase mění a zahrnuje např. cenu, 

kvalitu, sluţby, záruky, reklamní kampaně, distribuci, nové produkty. 

Mezi faktory, které ovlivňují velikost rivality mezi konkurenty v odvětví patří 

například (Sedláčková, 2000): 

Počet a velikost konkurentů v odvětví. S počtem konkurentů se zvyšuje 

pravděpodobnost rostoucí intenzity konkurenčního boje. Je-li na trhu velké mnoţství malých 

nebo středních podniků a neexistuje ţádný dominantní podnik, hovoříme o atomizovaném 

mikrookolí (Dedouchová, 2001). To je charakterizováno nízkými vstupními bariérami a 

malou diferenciací výrobků. Výsledkem konkurenčního boje je cenová válka, která sniţuje 

dosaţitelný zisk. Nejlepší strategií podniků v tomto mikrookolí je minimalizace nákladů. 

Malým počtem velkých podniků nebo jedním dominantním podnikem je charakteristické 

konsolidované mikrookolí (ibid). Konkurenceschopnost jednoho podniku přímo ovlivňuje 
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ziskovost ostatních, tzn. podniky jsou na sobě navzájem závislé. Ve snaze zabránit cenové 

válce upřednostňují podniky strategii diferenciace výrobků. 

Míra růstu trhu. Rychle rostoucí trhy neprovází intenzivní rivalita, jelikoţ podniky 

dosahují svých cílů prostřednictvím rostoucí poptávky. Naopak příčinou intenzivní 

konkurence můţe být pomalý růst odvětví. Chce-li podnik dosáhnout růstu trţního podílu při 

malé poptávce, musí ho dosáhnout na úkor svých konkurentů. 

Vysoké fixní náklady. Kapitálově náročná odvětví s vysokými fixními náklady 

vykazují značnou konkurenční rivalitu. V období oslabení poptávky, kdy je nezbytné plné 

vyuţití kapacity, podniky pouţívají slevy, rabaty a jiné nástroje na podporu objemu prodeje. 

Diferenciace produktů. Malá diferenciace produktů umoţňuje kupujícím snadný 

přechod od jednoho konkurenta ke druhému, coţ má vliv na míru intenzity konkurenčního 

boje mezi podniky. 

Výstupní bariéry z odvětví. V případě poklesu poptávky jsou důleţitou konkurenční 

hrozbou. Jsou-li bariéry vysoké, nutí podniky zůstat v odvětví za kaţdou cenu, coţ vede 

k výrazným cenovým válkám. Mezi výstupní bariéry patří například investice do strojů a 

zařízení, vysoké fixní náklady na výstup, vzájemná závislost podniků nebo divizí. 

Akvizice slabších podniků. Při vstupu nového podniku do odvětví prostřednictvím 

akvizice, přináší podnik do konkurenčního boje nové dovednosti a zdroje, s cílem získat 

vedoucí místo v odvětví.  

3.3.3 Hrozba substitutů 

Substituty jsou vzájemně zaměnitelné produkty nebo sluţby, které uspokojují stejné 

potřeby zákazníků. Stane-li se cena původního produktu pro zákazníky příliš vysoká, přejdou 

na substituty, tzn. substituty vytvářejí cenový strop a limitují ziskovost podniku. 

Konkurenční síla z hrozby substitučních produktů je determinována těmito faktory 

(Sedláčková, Buchta, 2006): 

Relevantní cena substitutů. Existence substitutů limituje ceny, které mohou podniky 

v odvětví nastolit, bez rizika přechodu zákazníků k substitutům. Substituty omezují zisky 

podniků v odvětví, které jsou nuceny hledat nákladové úspory.  
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Diferenciace substitutů. Zákazník má moţnost srovnávat kvalitu, výkon i cenu 

původních výrobků se substituty. To vyvolává tlak na diferenciaci produktů prostřednictvím 

niţší ceny, lepší kvality, lepších sluţeb a výhodnějších vlastností. 

Náklady na změnu. Tento faktor určuje výši nákladů potřebných na přechod 

zákazníků od původního produktu k jeho substitutu. Čím snadnější je přechod, tím větší je 

hrozba změny.  

Konkurenční síla vyplývající z hrozby substitutů je tím významnější, čím je cena 

substitutů a nákladů na přechod k substitutu niţší a čím jsou substituty kvalitnější. Odhadnout 

sílu substitutů lze porovnáním růstu jejich prodeje s prodejem vlastních produktů v odvětví. 

3.3.4 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Nově vstupující firmy přinášejí do odvětví novou kapacitu, snahu získat podíl na trhu 

a často značné zdroje. To můţe vést ke stlačení cen nebo k růstu nákladů, coţ vede ke sníţení 

ziskovosti. Závaţnost hrozby vstupu nových potenciálních konkurentů závisí na výši 

vstupních bariér a očekávané reakci ostatních konkurentů. Překonání bariér podstatně zvyšuje 

náklady podniku jako potenciálního konkurenta. Na druhou stranu nízké vstupní bariéry 

zvyšují zájem podniků o vstup do odvětví. 

Mezi vstupní bariéry můţeme zařadit (Sedláčková, Buchta, 2006): 

Úspory z objemu a zkušenostní efekt. Velké objemy a zkušenosti při opakovaném 

výrobním procesu umoţňují významné úspory nákladů. Potenciální konkurenti musí počítat s 

nákladovým znevýhodněním a agresivní reakcí firem v odvětví. 

Technologie a speciální know-how. Technologie chráněné patenty představují 

v mnoha odvětvích důleţitou vstupní bariéru. Překáţkou můţe být i nedostatek 

kvalifikovaných lidských zdrojů schopných pracovat s určitou technologií. 

Znalost značky a oddanost zákazníků. Loajalita zákazníků ke značce znesnadňuje 

vstup konkurentů do odvětví. Potenciální konkurent musí počítat s nutností investice do 

reklamy a prodejních akcí nebo nabídnout výhodnou cenu a doplňkové sluţby. 

Kapitálová náročnost. Vyšší úroveň investic potřebných k proniknutí na trh 

představuje další vstupní bariéru pro potenciální konkurenty. 

Absolutní nákladové výhody. Některé nákladové výhody podniků působících 

v odvětví mohou být pro potenciální konkurenty nedostupné. Takovými absolutními 
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výhodami můţe být vhodnější geografické umístění provozoven, modernější výrobní 

technologie, levnější přístup k materiálům a surovinám nebo k finančním zdrojům. 

Přístup k distribučním kanálům. Omezený přístup k distribučním kanálům je 

významným faktorem ovlivňující vstup do odvětví. Z tohoto důvodu potenciální konkurenti 

raději volí vstup na trh prostřednictvím akvizice jiţ zavedeného podniku. 

Legislativní opatření a státní zásahy. Zásahy státu prostřednictvím udělování 

licencí, vyhlašováním tarifních a netarifních překáţek, mohou omezovat vstup do odvětví. 

V řadě zemí musí být vstup zahraničních investorů na domácí trh schválen vládou.  

Pokud je potenciální konkurent schopen překonat vstupní bariéry, musí ještě zváţit 

intenzitu reakce stávajících konkurentů v odvětví. Vstup do odvětví můţe ovlivnit i 

odhodlanost konkurence hájit své pozice prostřednictvím konkurenčního boje nebo 

spojenectví podniků v odvětví s distributory. 

3.3.5 Síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů zdrojů můţe být zásadním faktorem sniţujícím ziskovost 

jednotlivých podniků v odvětví. Silní dodavatelé zdrojů mohou sniţovat zisky svých 

odběratelů vysokou cenou nebo nízkou kvalitou vstupů. Podniky jsou tak nuceny 

minimalizovat svou závislost na dodávkách z vnějších zdrojů. 

Vyjednávací sílu dodavatelů zvyšují tyto předpoklady (Sedláčková, 2000): 

 Vstup je pro odvětví důleţitý (ovlivňuje kvalitu nebo tvoří podstatnou část nákladů). 

 Trh dodavatelů je ovládán několika velkými podniky, které dodávají velké objemy 

vstupů. 

 Diferenciace a jedinečnost vstupů znesnadňuje přechod kupujícího k substitutům 

(vysoké náklady na přechod). 

 Pro odběratele neexistují snadno dostupné substituty. 

 Odběratel není pro dodavatele důleţitým zákazníkem (chybí inovace produktů, 

stagnuje cena a kvalita). 

 Odběratel nemá k dispozici potřebné trţní informace (údaje o trţní ceně, nabídce a 

poptávce). 

 Odběratel můţe jen těţce uskutečnit tzv. zpětnou integraci, tj. ţe by si dané zboţí 

mohl v případě výskytu potíţí ze strany dodavatele začít vyrábět sám. Naopak existuje 

moţnost tzv. dopředné integrace, tj. dodavatel můţe začít podnikat v oboru odběratele. 
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 Odběratelé nejsou příliš citliví na cenové změny, tzn. dané zboţí má nízkou cenovou 

pruţnost poptávky. 

 Odběratel není významným distributorem (velkoobchodníkem) schopným ovlivňovat 

další obchodníky a zákazníky. 

3.3.6 Síla odběratelů 

Silní odběratelé mohou výrazně ovlivnit konkurenční podmínky a způsobit ztráty 

potenciálních zisků podniků v odvětví. Vyjednávací síla je vysoká, pokud odběratel nakupuje 

významnou část produkce dodavatele. Kupující mohou vyuţít svoji sílu k vyjednání niţší 

ceny, lepších garančních nebo platebních podmínek, vyšší úrovně kvality výrobků. 

Vyjednávací síla kupujících se stává významnou zejména v těchto situacích (Sedláčková, 

Buchta, 2006): 

 Na trhu je málo odběratelů nakupujících ve velkém mnoţství, coţ jim umoţňuje 

vyjednat mnoţstevní slevy a jiné výhody. 

 Oborové okolí je sloţeno z velkého počtu malých podniků s malou vyjednávací silou. 

 Nakupovaný produkt je značně standardizován a dodavatele lze změnit s nízkými 

náklady na přechod. 

 Existují snadno dostupné substituty. 

 Nakupovaný produkt nepředstavuje významný vstup. 

 Odběratel nakupuje vstupy od několika dodavatelů. 

 Kupující poţadují niţší ceny nebo zvláštní sluţby navíc. 

 Kupující jsou velmi dobře informováni o produktech. 

 Kvalita zboţí není pro odběratele příliš důleţitá, resp. kupující příliš nevnímá rozdíly 

mezi zboţím jednotlivých dodavatelů. 

 Kupující jsou velmi citliví na cenové změny, tzn. dané zboţí má vysokou cenovou 

pruţnost poptávky. 

 Odběratel je nucen minimalizovat svoje náklady. 

 Odběratel je silným distributorem (velkoobchodníkem) schopným ovlivňovat další 

obchodníky a zákazníky. 

 

Vyjednávací síla závisí na poměru velikosti a významu dodavatele a odběratele.  
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3.3.7 Implikace Porterova modelu pěti sil 

Intenzitu konkurence a úspěšnost podniku v daném odvětví určuje souhrnné působení 

uvedených pěti sil. Síla působení těchto faktorů je v jednotlivých odvětvích různá a s vývojem 

odvětví se mění. Pokud jsou všechny síly významné, lze předpokládat, ţe výnosnost v odvětví 

bude nízká. V opačném případě slabé konkurenční síly umoţňují vyšší ceny a lepší 

výnosnost. Struktura konkurenčních sil má zásadní vliv na úroveň cen, nákladů, investiční 

náročnost, návratnost investic a rozhoduje o tom, jak velkou část hodnoty vytvořené pro 

zákazníky si podniky dokáţou uchovat. 

Podniky mohou působení konkurenčních sil ovlivnit zvolenou strategií. Konkurenční 

strategie podniku můţe změnit strukturu konkurenčních sil v odvětví, čímţ můţe podstatně 

ovlivnit atraktivitu daného odvětví. Podnik by neměl být pouze pasivním příjemcem určité 

oborové struktury, ale měl by se snaţit jednotlivé faktory ovlivnit ve svůj prospěch zvolenou 

strategií. Znalost zdrojů konkurenčního tlaku umoţňuje podniku určit oblasti, kde strategické 

změny přináší největší efekt a důleţitost. 

„Cílem strategie je nalézt v odvětví takové postavení, kdy podnik můţe nejlépe čelit 

konkurenčním silám nebo jejich působení obrátit ve svůj prospěch (Sedláčková, Buchta, 

2006, s. 59).“
 

Při zdokonalování konkurenčních sil existují dle Portera (1994)
 
tři potenciálně úspěšné 

obecné strategické přístupy k předstiţení konkurentů v odvětví: 

Prvenství v celkových nákladech je strategie zaloţená na sniţování nákladů. 

Minimalizace nákladů umoţňuje podnikům prodávat za niţší cenu a dosahovat zisku i 

v situaci, kdy konkurenti zisku jiţ nedosahují a jsou nuceni časem odvětví opustit. Dochází ke 

sníţení vlivu všech pěti konkurenčních sil.  

Strategie diferenciace produkce představuje snahu podniků se odlišit od konkurence. 

Při této strategii podnik neohroţují substituty a na cenu výrobku nemají výrazný vliv 

odběratelé ani dodavatelé. Diferenciace vytváří ochranu proti konkurenčnímu soupeření, 

protoţe zákazníci jsou věrni osvědčené značce, a tím i méně citliví vůči cenám. 

Poslední z obecných strategií je soustředění pozornosti. Při této strategii se podnik 

zaměří například na určité odběratele nebo část trhu a přizpůsobuje produkci nebo sluţby 

tomuto cílovému segmentu, který je v rámci daného odvětví ostatními konkurenty 

uspokojován nedostatečně. V konečném výsledku můţe disponovat nejniţšími náklady nebo 
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diferenciací v určité oblasti. Strategie soustředění pozornosti můţe být rovněţ pouţita 

k vytipování cílů, které jsou nejméně zranitelné z hlediska substitutů, nebo takových, kde je 

konkurence nejslabší. 

3.4 Analýza konkurence 

Na analýzu konkurenčních sil navazuje analýza konkurence, která je nezbytná pro 

určení konkurenční pozice podniku a je důleţitou částí plánovacího procesu. Cílem analýzy 

konkurence je identifikovat přímé konkurenty v odvětví, ale také nepřímé a potenciální 

konkurenty.  

Analýza konkurentů slouţí firmě (Blaţková, 2007): 

 K pochopení jejich konkurenčních výhod či nevýhod oproti konkurentům. 

 K pochopení minulých, současných a především budoucích strategií konkurentů. 

 K předpovědi, jak konkurenti pravděpodobně zareagují na naše marketingová 

rozhodnutí. 

 K definici takových strategií, pomocí nichţ firma dosáhne konkurenční výhody 

v budoucnu. 

 K předpovědi návratnosti, která se očekává z budoucích investic. 

 Ke zvýšení povědomí o příleţitostech a hrozbách. 

Pro určení, kdo jsou naši přímí či nepřímí konkurenti, lze pouţít následující matici, viz 

obr. 3.3.  

 

Obr. 3.3 Matice identifikace konkurentů 

 

Zdroj: Blaţková, 2007, str. 62 
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Matice je zaloţena na dvou faktorech: 

 Společný trh – tento faktor určuje, nakolik se překrývají trhy, na nichţ podnikají 

jednotliví konkurenti, z hlediska uspokojení zákaznických potřeb. Tento faktor nám 

říká, kdo je náš přímý či nepřímý konkurent. 

 Podobnost schopností – tento faktor ukazuje podobnost v silných stránkách 

posuzovaných firem. Vyjadřuje, nakolik je konkurent schopen uspokojit potřeby trhu 

jak v současnosti, tak i v budoucnosti. 

Přímí konkurenti jsou firmy, které bodují vysoko na obou osách, zatímco firmy, které 

mají podobné schopnosti, ale nepůsobí na stejném trhu, jsou označovány za potenciální 

konkurenty. Firmy, které bodují nízko na obou osách nejsou naši konkurenti v současnosti, 

ale je potřeba monitorovat jejich aktivity a schopnosti v budoucnu. Velkou pozornost si 

zaslouţí nepřímí konkurenti, kteří se vyskytují na našem trhu, ale jejich podobnost schopností 

je nízká. Dnes jsou naši nepřímí konkurenti, ale vlivem například technologické změny se 

mohou stát našimi přímými konkurenty. 

Podle nahraditelnosti výrobku dle přístupu Philipa Kotlera rozlišujeme čtyři úrovně 

konkurentů (Kovář, 2008): 

1. Firma můţe za své hlavní konkurenty povaţovat firmy, které nabízí podobné výrobky 

stejným zákazníkům za podobné ceny. 

2. Firma můţe povaţovat za své konkurenty výrobce podobných výrobků všech tříd. 

3. Firma můţe mezi své konkurenty zahrnovat všechny firmy, které nabízejí podobnou 

sluţbu. 

4. V nejširším vymezení konkurence firma povaţuje za rivaly kaţdého, kdo usiluje o 

tytéţ zákazníkovy peníze. 

 

Při získávání informací o konkurentech je potřeba vyuţívat zdrojů, které jsou 

spolehlivé, aktuální a legální. Mezi lehce dostupné informace můţeme zařadit výroční zprávy 

a finanční výkazy, analytické zprávy, prezentace a propagační materiály, články v novinách, 

na internetu atd. Dalšími zdroji informací můţou být například veletrhy, výstavy, semináře, 

konference, kontakty s konkurenty apod. 

Všechny získané informace je potřeba porovnávat v souvislostech. Je nutné získat co 

nejvíce moţných informací a vytvořit z nich celkový obraz o konkurentech. To nám umoţní 
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identifikovat, jaké informace nám chybějí a které je potřeba ještě získat. Pokud porozumíme 

strategii firmy a spojíme to s provozní výkonností, jsme schopni předvídat budoucí úspěch. 

Výkon i schopnosti konkurentů nesmějí být podhodnoceny a musí se o nich uvaţovat ze 

všech aspektů (Blaţková, 2007). 

 

Porovnání konkurence bude provedeno dle zjištěných faktorů vnějšího okolí mající 

vliv na prodej zboţí prostřednictvím internetu, viz tab. 3.1. 

 

Tab. 3.1 Analýza vlivu vnějšího prostředí na přímé konkurenty 

Klíčové faktory 
Konkurenti 

A B C D 

Nabídka 

produktů a 

sluţeb 

0    

Výdejní místa + +    

Způsoby platby - -    

Moţnosti 

doručení zboţí 

+    

Optimalizace 

pro mobilní 

zařízení 

-    

+ + výrazná konkurenční výhoda, + konkurenční výhoda, 0 – bez vlivu, - konkurenční 

nevýhoda, - - výrazná konkurenční nevýhoda 

Zdroj: Johnson, Scholes, 1993, s. 84 (vlastní zpracování) 

 

Vzhledem ke stanovenému cíli bakalářské práce a znalosti přímých konkurentů, 

budeme hledat odpovědi na tyto stanovené otázky: 

1. Jak vypadá konkurenční nabídka produktů a sluţeb? 

2. Jakou má konkurence síť výdejních míst? 

3. Jaké způsoby platby konkurence umoţňuje při prodeji? 

4. Jak konkurence doručuje produkty svým zákazníkům? 

5. Má konkurence optimalizovaný e-shop pro mobilní zařízení? 

 

V další části bude nejdříve představena společnost ALFA COMPUTER a.s. a následně 

budou zmíněná teoretická východiska aplikována v praxi. 



30 

 

4. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ALFA COMPUTER a.s. 

Obr. 4.1 Logo společnosti ALFA COMPUTER a.s. 

 

Zdroj: ALFA COMPUTER a.s., 2012 

 

Společnost ALFA COMPUTER a.s. se řadí mezi české maloobchody nabízející 

počítače, spotřební elektroniku, mobilní telefony, domácí spotřebiče, modelářské potřeby a 

další sortiment. Společnost provozuje internetový obchod ALFA.cz a kamenné prodejny 

v Ostravě a v Brně. 

4.1 Základní údaje o společnosti 

Základní údaje o společnosti jsou převzaty z Obchodního rejstříku (MSp ČR, 2012) 

Datum zápisu:             2. února 2000 

Obchodní firma:         ALFA COMPUTER a.s. 

Sídlo:                            Ostrava – Mariánské Hory, 28. října 2020/231, PSČ 709 00 

Právní forma:              Akciová společnost 

Předmět podnikání:    Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 

ţivnostenského zákona 

Akcie:                           20 ks (kmenové akcie na majitele) v listinné podobě ve jmenovité 

hodnotě 100 000,00 Kč 

Základní kapitál:        2 000 000,00 Kč 

4.2 Historie společnosti 

Společnost ALFA COMPUTER a.s. vznikla v roce 1993 pod názvem Alfa computer 

v.o.s. Z počátku se zabývala prodejem domácích počítačů Atari, Commodore 64 a Amiga 

v malé prodejně v Ostravě. Postupem času, kdy výroba těchto počítačů skončila, přešla firma 

na prodej PC a spotřebního materiálu. 

http://www.alfacomp.cz/


31 

 

Se stále rostoucím počtem zákazníků byla firma nucena rozšiřovat své skladové a 

prodejní prostory. V letech 1998 aţ 2002 společnost postupně otevřela tři nové prodejny 

v Ostravě a značně rozšířila nabídku produktů v oblasti IT.  

V roce 2004 firma zahájila zasílání zboţí na dobírku a následně dochází ke spuštění 

první verze internetového obchodu na adrese alfacomp.cz. V témţe roce také dochází k první 

velké expanzi a otevírá se klasická prodejna v Brně. V roce 2007 dochází ke spuštění druhé 

verze internetového obchodu, která s drobnými úpravami funguje do dnes. 

Rok 2009 znamená pro společnost změnu právní formy, dochází k transformaci ze 

společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost a zároveň i ke změně názvu 

společnosti na ALFA COMPUTER a.s. Z důvodu posílení logistických procesů se otevírá 

velký centrální sklad a výdejní místo v Ostravě Hrabové. Internetový prodej představuje 

velmi důleţitou formu prodeje s velkým potenciálem. 

V roce 2011 dochází ke sjednocení tří ostravských prodejen do jedné a vzniká tak 

nový showroom s vystaveným zboţím, který je zároveň i prodejnou a výdejním místem. 

Společnost se prezentuje pod názvem ALFA.cz a rozšiřuje nabídku produktů mimo oblast IT. 

Připravuje se nová verze internetového obchodu. 

4.3 Současný stav společnosti 

Společnost ALFA COMPUTER a.s. v současnosti provozuje maloobchodní prodejnu 

v Ostravě – Mariánských Horách a prodejnu v Brně – Ţabovřesky. Obě prodejny slouţí 

zároveň jako výdejní místa pro vyzvedávání zakázek objednaných přes internetový obchod.  

Prodejna v Ostravě je umístěna v Mariánských Horách v prostorách bývalého 

elektrodomu Nosreti. Budova Nosreti představuje výrazný architektonický prvek a svými 

vnitřními rozměry umoţňuje i provozování showroomu vybraných produktů většiny 

nabízených značek. Prodejna v Brně je provozována na ulici Minská, nedaleko kina Lucerna. 

V maloobchodním prodeji je velmi důleţitá skladová dostupnost nabízených produktů. 

Dnešní zákazník preferuje výběr a okamţitou dostupnost zboţí. Z těchto důvodů společnost 

provozuje centrální sklad v Ostravě Hrabové, kde drţí skladovou zásobu svého portfolia 

produktů, kterou zároveň pokrývá případné výpadky dodávek zboţí od svých dodavatelů. 

Zboţí je na centrálním skladě zkontrolováno, naskladněno a následně připraveno k prodeji, 

tzn. jsou doplněny manuály, popř. další legislativní náleţitosti a zboţí je označeno firemním 

kódem. Celá tato předprodejní příprava umoţňuje rychlé dodání zboţí v případě zvýšené 



32 

 

poptávky na prodejnách, coţ umoţňuje optimalizaci skladové plochy na prodejnách ve 

prospěch plochy prodejní.  

Internetový obchod je situován v prostorách centrálního skladu v Ostravě Hrabové. 

Prodejním místem jsou webové stránky společnosti, proto je zde kladen velký důraz na 

kvalitu poskytované informace, tzn. dostatečné a přehledné popisy parametrů a fotografie 

k jednotlivým produktům. Neméně důleţitou součástí je také kvalita samotné poskytované 

sluţby internetového obchodu, tzn. rychlost vyřízení objednávek, komfort jejich doručení, 

telefonická a emailová podpora při prodeji. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na jiţ 

zmiňovanou skladovou dostupnost nabízeného zboţí. 

Internetové obchodování, při němţ zákazník nakupuje zboţí nebo sluţby na internetu, 

představuje moderní formu prodeje. Ve společnosti ALFA COMPUTER a.s. představují za 

rok 2011 objednávky učiněné prostřednictvím internetu 63% celkového obratu firmy oproti 

klasickým prodejům na kamenných prodejnách. 64% zákazníků, kteří si objednali zboţí přes 

internet, upřednostnilo osobní odběr zboţí na výdejním místě nebo na prodejně, před 

balíkovými sluţbami přepravních společností. Tato skutečnost naznačuje postupné sblíţení a 

propojení obou způsobů prodeje. Zákazníci si zboţí objednají přes internet, ale vyzvednou si 

ho osobně. Internet se tak stává důleţitým prodejním kanálem. Zbývajících 36% zákazníků 

objednávajících přes internet vyuţilo k doručení objednávky dopravní sluţby. Tyto 

objednávky představují na celkovém obratu společnosti 34% podíl. Společnost prodává zboţí 

a sluţby výhradně v České republice, doplňkově nabízí zaslání zboţí na Slovensko. 

Z pohledu demografie zákazníků je důleţité rozlišit prodeje zboţí v jednotlivých 

krajích. Za rok 2011 bylo nejvíce objednávek učiněných prostřednictvím internetu a následně 

doručeno přepravní nebo kurýrní sluţbou v Severomoravském kraji, a to 54,9% z celkového 

počtu. Zajímavé prodeje proběhly také v Jihomoravském kraji, kde bylo uskutečněno 13,7% 

objednávek. V ostatních krajích byly prodeje jiţ niţší a to i v regionu Prahy, kde je největší 

kupní síla. V Praze bylo uskutečněno pouze 4,5% objednávek z celkového počtu. Doplňkový 

prodej představuje zasílání zboţí na Slovensko, a to 0,3% z celkového počtu objednávek, viz 

graf 4.1 (ALFA COMPUTER, 2012). 
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Graf 4.1 Objednávky podle krajů doručení (% objednávek) 

 

Zdroj: ALFA COMPUTER, 2012 (vlastní zpracování) 

 

Z tohoto pohledu je zřejmé, ţe společnost ALFA COMPUTER a.s. je více regionálním 

neţ celorepublikovým prodejcem. Nejsilnější pozici má v Severomoravském kraji. Ostatní 

kraje představují pro společnost zajímavou výzvu s velkým růstovým potenciálem. 

 

Zákazníci, kteří vyuţili pro doručení zboţí balíkových sluţeb, nejčastěji volili způsob 

úhrady dobírkou, tzn. hotově při převzetí zboţí od přepravce. Dalším preferovaným 

způsobem úhrady byl bankovní převod, pro ten se rozhodlo 16% zákazníků. Tento způsob 

úhrady nejčastěji pouţívá firemní klientela. Mezi doplňkové způsoby platby pak patří 

splátkový prodej a platba kartou při dobírce, viz graf 4.2. Tyto platby jsou spojeny s dalšími 

poplatky za jejich pouţití, proto nepatří mezi často preferované. Online platby 

prostřednictvím bankovních karet nebo platebních bran nejsou zatím podporovány. 
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Graf 4.2 Objednávky dle zvoleného způsobu platby (v %) 

 

Zdroj: ALFA COMPUTER, 2012 (vlastní zpracování) 

 

Spolu s rozvojem online obchodování se také mění struktura zákazníků společnosti, 

kterými jsou převáţně koncoví spotřebitelé. 75% objednávek učiněných prostřednictvím 

internetu je tvořeno koncovými zákazníky, zbylých 25% představuje firemní klientelu. 

Společnost je nucena koncovému zákazníkovi přizpůsobit rozsah portfolia nabízených 

produktů a kvalitu poskytovaných sluţeb. 

4.4 Obchodní činnosti e-shopu 

Mezi klíčové činnosti internetového obchodu patří rozsah portfolia nabízených 

produktů, variabilní způsoby dopravy, dostatečná nabídka platebních metod a doplňkové 

sluţby. 

Společnost ALFA COMPUTER a.s. se prezentuje především jako maloobchodní 

prodejce výpočetní techniky a elektroniky. Základem portfolia nabízených produktů jsou 

počítače a spotřební elektronika. Prodeje těchto hlavních komodit představují 80 procentní 

podíl na celkovém obratu společnosti. Mezi nabízené značky produktů patří například 

Samsung, Sony, Lenovo, Canon, HP, Acer, Asus, Apple atd. Doplňkový sortiment představují 

hračky, modelářské potřeby, elektrické nářadí, zahradní elektrické sekačky na trávu, 

klimatizace, matrace, kancelářské potřeby a další produkty vyuţitelné v domácnostech. 

Nabídka doplňkového sortimentu se neustále upravuje a rozšiřuje. 

Přeprava internetového zboţí klade specifické poţadavky na skladování, distribuci, 

doručování a přepravní způsoby. Důleţité je rychle přetřídit a doručit velké mnoţství menších 

balíků. Pro vnitrostátní balíkovou přepravu se vyuţívá sluţeb přepravních společností PPL a 
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DPD. Obě tyto společnosti nabízí přepravu zásilek s doručením do druhého pracovního dne 

po celé České republice a proaktivní komunikaci s příjemcem zásilky prostřednictvím SMS 

zpráv a e-mailu. Obvyklá je také elektronická forma sledování zásilek. Veškeré informace 

k zásilce jsou k dispozici on-line. Příjemce má moţnost v reálném čase sledovat pohyb své 

zásilky v distribučním systému aţ k doručení.  

Ve snaze zrychlit doručení zboţí zákazníkovi se v okolí Ostravy vyuţívá sluţeb 

expresní kurýrní přepravy. Cílem kurýrní přepravy je doručit zásilky na místo určení v co 

nejkratším čase. Pro kurýrní sluţbu je charakteristické okamţité vyzvednutí zásilky u 

odesílatele a následně bezodkladné doručení zásilky adresátovi. Vyznačuje se flexibilitou při 

změně adresy dodání, nebo v objemu přepravovaného zboţí. Z tohoto důvodu je dostupnost 

kurýrní přepravy omezena pouze na lokality v blízkém okolí expedičního skladu. Kurýrní 

přepravu zajišťuje společnost Vkurýr.  

Pro online nakupování je rovněţ důleţitý rozsah nabídky platebních sluţeb. 

Převaţující způsob, jak uhradit nákup na internetu, je hotovostní platba řidiči při předání 

zboţí formou dobírky. Někteří poskytovatelé balíkových sluţeb umoţňují úhradu dobírky 

platební kartou prostřednictvím mobilních terminálů, například DPD. Platba kartou je také 

moţná při osobním odběru zboţí na výdejním místě. Tento způsob úhrady není příliš 

vyuţíván, a to hlavně kvůli výši poplatků spojených s platbou kartou, které jsou přenášeny na 

zákazníka. Dalšími způsoby úhrady je platba bankovním převodem nebo splátkový prodej. 

Online platby na internetu prostřednictvím platebních karet nejsou podporovány. 

Poslední aktivitou při on-line nakupování je zprostředkování prodeje finančních 

produktů. Mezi tyto doplňkové aktivity patří zprostředkování splátkového prodeje společnosti 

Cetelem a nabídka pojištění k prodávaným produktům. Pojištění elektroniky je novinkou ve 

sluţbách, kterou společnost začala nabízet v březnu tohoto roku ve spolupráci s pojišťovnou 

UNIQA. Pojistit lze například notebook, fotoaparát, televize, tiskárna, tablet, počítač atp. 

Jedná se o plnohodnotné pojištění, které pokrývá rizika v případě nenadálých událostí 

spojených s kaţdodenním pouţíváním, tj. riziko krádeţe, nechtěného poškození atp. Pojištění 

je na bázi „All Risk“ (proti všem nebezpečím), které dle zvolené doby pojištění (aţ 3 roky) 

poskytuje komfortní ochranu za jednorázový poplatek. 
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5. STRATEGICKÁ ANALÝZA ORGANIZACE 

Pro kvalitní proces tvorby strategie společnosti je nezbytné poznání okolního prostředí 

a faktorů, které jej ovlivňují. Tyto faktory se neustále mění, proto je potřeba je sledovat 

průběţně. 

Pomocí PEST analýzy určíme, které vnější faktory znamenají pro společnost hrozbu 

nebo příleţitost. Aplikací Porterova modelu pěti sil poznáme, které síly oborového okolí mají 

vliv na budoucí vývoj společnosti. Po analýze konkurenčních sil provedeme analýzu 

konkurence, která je důleţitou částí plánovacího procesu. 

5.1 PEST analýza 

Pokud chce podnik úspěšně reagovat na podmínky v okolním prostředí, musí mít 

přehled o relevantních faktorech. Rozborem faktorů uvedených v kapitole č. 3.1.1, bude určen 

konkrétní vliv jednotlivých faktorů na společnost ALFA COMPUTER a.s. 

5.1.1 Legislativní faktory 

Legislativní změny 

Základním předpokladem pro úspěšné podnikání je dodrţování platné legislativy 

České republiky. Internetový prodej je striktně vymezen právními předpisy. Mezi zákony 

upravující prodej zboţí na internetu patří zákon č. 480/2004 Sb., o některých sluţbách 

informační společnosti, který reguluje nevyţádanou elektronickou inzerci a přesněji vymezuje 

problematiku informačních povinností při nákupu zboţí přes internet. Dále zákon č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů a zákon 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který stanovuje 

povinnosti prodejce při prodeji výrobků a poskytování sluţeb. I kdyţ v současné době nejsou 

připravovány ţádné legislativní změny mající vliv na prodej zboţí prostřednictvím internetu, 

je nutné tyto faktory neustále monitorovat a vyhodnocovat. S rozvojem nakupování zboţí přes 

internet se dají očekávat další legislativní úpravy, které budou mít za cíl především větší 

ochranu koncového spotřebitele. 

 

Úprava směrnic Evropské unie 

Evropská unie, ve snaze podpořit ekonomiku, chce výrazněji vsadit na elektronický 

obchod. Proto se rozhodla pro úpravu směrnice o elektronickém obchodu. Komise Evropské 
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unie si od elektronického obchodu a online sluţeb slibuje vytváření nových pracovních míst a 

celkový růst ekonomiky. Do roku 2015 se má elektronický obchod podílet aţ 20 procenty na 

generování čistého růstu. Mezi pět hlavních prioritních oblasti, ve kterých chce Evropská 

komise provádět určité změny, patří (Peterka, 2012):  

 Legální a přeshraniční nabídka online produktů a sluţeb. 

 Zlepšit informovanost poskytovatelů a ochranu spotřebitelů. 

 Spolehlivé a efektivní platby a systémy doručování. 

 Boj proti podvodům a efektivnější řešení sporů. 

 Budování vysokorychlostních sítí a pokročilých technologických řešení. 

Česká republika je členem Evropské unie, coţ má za následek mimo jiné volný pohyb 

zboţí a sluţeb v rámci unie. Proto při obchodování v rámci Evropské unie není vybíráno clo a 

DPH. Přeshraničním prodejům brání především jazyková bariéra, nedostatečná znalost 

zahraničních trhů a cena za dopravu a platbu. Prodeje komplikují také právní sloţitosti a 

nejednotnost spotřebitelských práv. Plány Evropské komise představují pro společnost ALFA 

COMPUTER určitou příleţitost ke zvýšení prodejů mimo český trh. 

5.1.2 Ekonomické faktory 

Sledování a následné predikování situace zásadních ekonomických změn je pro podnik 

velmi důleţité. Zaměříme se na ty ekonomické ukazatele, které mohou ovlivnit nakupování 

zboţí a sluţeb prostřednictvím internetu. Souhrnný přehled makroekonomických ukazatelů a 

jejich předpokládaný vývoj je uveden v příloze č. 2. 

 

Růst HDP 

Dle odhadu Českého statistického úřadu česká ekonomika v letošním prvním čtvrtletí 

meziročně klesla o 0,7 procenta a mezičtvrtletně o 0,8 procenta. Úroveň HDP v 1. čtvrtletí 

byla v porovnání s údaji roku 2011 ovlivněna poklesem objemu daní z produktu, zejména 

spotřební daně z tabákových produktů a daně z přidané hodnoty (DPH). Důleţitou roli stále 

hraje klesající spotřeba domácností, která se v prvním čtvrtletí sníţila téměř o 3 procenta. 

Příčiny jsou zřejmé – mzdy rostou pomaleji neţ ceny v obchodech, vyšší daň z přidané 

hodnoty a drahý benzín a nafta (Hanţlová, 2012).  

Pro rok 2012 se očekává stagnace a růst reálného HDP ve výši pouhých 0,2%, 

v následujícím roce by mohlo dojít k zotavení na úroveň 1,3%, viz graf 5.1. Hlavním 
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tahounem hospodářského růstu bude pravděpodobně i nadále zahraniční obchod. Za poklesem 

spotřeby domácností v roce 2012 stojí jejich nepříznivá příjmová situace a vyšší inflace, 

v dalším roce by se mohla spotřeba domácností jiţ stabilizovat (Makroekonomická predikce, 

2012). 

 

Graf 5.1 Vývoj HDP a spotřeby domácností (v %) 

 

Zdroj: Makroekonomická predikce MFČR, 2012 (vlastní zpracování) 

 

Sazby DPH 

Zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty na 15 a 21 procent od příštího roku sníţí kupní 

sílu domácností o stovky korun měsíčně. Podle poradenské společnosti Mazars se průměrné 

domácnosti se dvěma dětmi sníţí kupní síla o 250 aţ 300 korun měsíčně, důchodcům o 70 aţ 

80 korun měsíčně. Příjmy vyplývající ze zvýšení DPH mají sníţit schodek veřejných financí 

pod tři procenta (Poslanci schválili růst daní a další úsporné změny, 2012). V důsledku vyšší 

DPH lze očekávat nárůst inflace, a v důsledku toho niţší reálnou spotřebu domácností. 

Letošní inflace pravděpodobně zůstane po celý rok nad třemi procenty. 

Zvýšení obou sazeb daně z přidané hodnoty omezí zejména spotřebu domácností a 

povede k vyšší celkové inflaci, coţ vyústí v pomalejší růst HDP. V roce 2012 se předpokládá 
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zvýšení průměrné míry inflace na 3,3%. V roce 2013 by měla průměrná míra inflace klesnout 

na 2,3% (Makroekonomická predikce, 2012).  

Průměrná (reálná) mzda 

Průměrná mzda v Česku v prvním čtvrtletí vzrostla o 3,6% na 24 126 korun, avšak 

reálně, po odečtení inflace, klesla o 0,1%. Zhruba dvě třetiny zaměstnanců však mají niţší 

příjem, neţ činí průměrná mzda. Za poklesem koupěschopnosti Čechů stojí především vyšší 

inflace způsobená růstem daně z přidané hodnoty. Svoji roli hraje i nejistá ekonomická 

situace a snaha firem nezvyšovat mzdové náklady. Spotřebitelské ceny se za první tři měsíce 

zvýšily o 3,7%. Objem mezd vzrostl o 3,2%. Kvůli vysoké inflaci lze i nadále očekávat reálný 

pokles mezd. Vůči zaměstnancům jsou v současné době firmy ve výhodě, protoţe kvůli 

obavám z nezaměstnanosti se lidé spokojí s niţší mzdou (Průměrná mzda stoupla na 24.126 

Kč, reálná ale klesla, 2012). 

V roce 2012 se předpokládá nominální růst průměrné mzdy pouze o 2%, coţ při 

předpokládané vyšší míře inflace bude znamenat reálný pokles celkové průměrné mzdy o 

1,3%. Pro rok 2013 se předpokládá zlepšující se ekonomická situace a nominální nárůst 

průměrné mzdy o 2,6%, reálně o 0,3% (Makroekonomická predikce, 2012). 

 

Míra nezaměstnanosti 

Míra registrované nezaměstnanosti v květnu dosáhla v Česku 8,2%, a byla tak o 0,2% 

niţší neţ v dubnu. Počet uchazečů o zaměstnání se sníţil o 3,1% a počet volných pracovních 

míst přibylo o 4,7%. Současný pokles míry nezaměstnanosti je čistě sezónním jevem a lze 

očekávat zpomalení intenzity poklesu nezaměstnanosti. Ukončení sezónních prací a příchod 

absolventů škol na trh práce budou znamenat obrat k vyšším hodnotám nezaměstnanosti. 

Míru nezaměstnanosti vyšší neţ republikový průměr vykázalo 43 okresů, například Karviná 

13,5%. Z hlediska krajů je nejhorší situace v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, kde byla 

v květnu nezaměstnanost 13 a 11% (Nezaměstnanost v ČR v květnu klesla na 8,2 procenta, 

2012). Pro rok 2012 a 2013 bude situaci nepříznivě ovlivňovat i vývoj v reálné ekonomice. 

Očekávání hospodářského zpomalení vytváří nepříznivé podmínky, a proto se předpokládá 

další zvýšení míry nezaměstnanosti aţ k 9%, viz graf 5.2. 

Pro společnost ALFA COMPUTER a.s. představuje vyšší míra nezaměstnanosti 

příleţitost niţších mzdových nákladů u některých pracovních pozic. 
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Graf 5.2 Míra registrované nezaměstnanosti (v %) 

 

Zdroj: Makroekonomická predikce MFČR, 2012 (vlastní zpracování) 

 

Maloobchodní tržby 

Maloobchodní trţby dle Českého statistického úřadu klesly meziročně o 4,1%. Podle 

obchodníků dopadají úsporná opatření vlády a zvyšování sazeb daně z přidané hodnoty na 

koupěschopnost domácností. Lidé podvědomě stále více a více šetří, domácí poptávka tak 

zůstává utlumená. Podobný vývoj lze předpokládat po celý letošní rok. Šetřit při kaţdodenním 

nákupu se stává moderní, a to nejen pro ty, kteří musí. Podle ekonomů přesunou domácnosti 

ve snaze šetřit více nákupů na internet. Nicméně spotřebitelé si stále více vybírají a hlídají 

cenu a zároveň k tomu poţadují rychlé a bezchybné sluţby, coţ má vliv na výši marţe 

(Zavadilová, 2012).  

Výhled pro maloobchodní trţby není příliš optimistický, letošní spotřebitelská 

poptávka je omezována poklesem reálných mezd a pokračující fiskální konsolidací, navíc 

opět vzrostly ceny potravin. Očekává se tedy stagnace nebo mírný pokles maloobchodních 

trţeb.  

 

Zpomalení hospodářského růstu, zvýšení sazeb DPH, obava z nezaměstnanosti, nízký 

růst reálných mezd, růst inflace a obecně restriktivní fiskální politika vlády negativně dopadá 

nejen na psychiku spotřebitelů, ale také na trţby prodejců. Naděje na zlepšení tohoto stavu je 

zatím minimální a pro maloobchodní prodejce tak představuje další hrozbu poklesu trţeb. Pro 

společnost ALFA COMPUTER a.s. představuje celkový pokles maloobchodních trţeb také 

hrozbu zesílení konkurenčního boje o zákazníka. 
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5.1.3 Sociální faktory 

Sortiment zboží 

Trend nakupování zboţí přes internet je nezadrţitelný. Internetoví uţivatelé vyuţívají 

sluţby internetových obchodů čím dál častěji a ve větší míře. Podle odhadu Asociace pro 

elektronickou komerci utratili Češi v internetových obchodech za rok 2011 rekordních 37 

miliard korun, coţ je o 4 miliardy více neţ v roce 2010. Nejčastějším zboţím nakupovaným 

přes internet je jednoznačně oblečení a obuv. Mezi další zboţí, které se těší oblibě 

nakupujících přes internet, patří kosmetika, zdravotnické potřeby, sportovní potřeby, 

elektronika a bílá technika (Vyuţívání informačních a komunikačních technologií 

v domácnostech a mezi jednotlivci 2011, 2011). Význam internetu při prodeji spotřební 

elektroniky stále roste. Podle studie Elektro 2011, kterou vypracovala společnost Incoma 

GfK, Češi na internetu nakupují uţ zhruba pětinu technického zboţí včetně spotřební 

elektroniky (Internet dominuje prodejům elektroniky, 2011).  

Šancí pro internetové obchody je stále se rozšiřující sortiment zboţí, které zákazníci 

chtějí na internetu nakupovat. Tento trend posiluje i zvyšující se obliba internetového 

nakupování. Internetový prodej počítačů a spotřební elektroniky představuje pro společnost 

ALFA COMPUTER a.s. stále zajímavou obchodní příleţitost. 

 

Nakupování přes internet 

Podle statistik agentury H1.cz vzrostl zájem o nákupy přes internet v roce 2011 o 

téměř 30% více neţ v roce 2010. Za prudkým rozvojem online nakupování stojí snadná 

dostupnost internetu, rostoucí důvěra zákazníků a obvykle niţší ceny oproti kamenným 

prodejnám. Získaná data ukazují, ţe se přes srovnávače zboţí zvýšila návštěvnost 

internetových obchodů o 34% a přes internetové vyhledávače o 11%. Největší nárůst 

zaznamenalo vyuţívání mobilních telefonů a tabletů. Přístupů z mobilních zařízení bylo o 

420% více neţ v roce 2010 (Louţenská, 2012).  

Z výsledků průzkumu Stav e-commerce v ČR v roce 2012 vyplývá, ţe lidé nakupují 

online proto, aby ušetřili hlavně čas. 73% zákazníků nakupuje na internetu z důvodu ušetření 

času. Pro 64% zákazníků je důleţité jednoduché porovnávání ceny, 59% preferuje větší výběr 

zboţí. 23% zákazníků zdůvodňuje online nakupování z důvodu pohodlnosti. U zákazníků, 

kteří mají naopak z nákupu v e-shopu obavy, převládá strach ze zneuţití platební karty, čehoţ 

se bojí 81 procent dotázaných. Nejčastějším druhem platby je klasická dobírka, kterou 
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vyuţívá kolem 63 procent kupujících. Ve srovnání s ostatními evropskými státy, kde platba 

dobírkou představuje několik málo procent, je preference dobírky ojedinělá (Akrman, 2012). 

V dnešní době je velký tlak na cenu a na internetu můţou zákazníci koupit zboţí 

levněji. K růstu zisků internetových obchodů napomohl také rozmach mobilního internetu, 

který bude mít vliv i na přímé nakupování. Je moţné předpokládat, ţe zájem o nákupy přes 

internet se bude i nadále zvyšovat. Pro společnost ALFA COMPUTER a.s. představuje tento 

faktor příleţitost ke zvýšení svých prodejních aktivit. 

 

Osobní odběr zboží 

Podle výzkumu internetového srovnávače Heureka.cz a obchodního portálu Aukro.cz 

došlo v letech 2009 aţ 2011 k výraznému nárůstu osobních odběrů v kamenné pobočce 

internetového obchodu. Zájem o osobní odběr roste i proto, ţe Češi na internetu stále častěji 

nakupují levnější zboţí a nechtějí platit vysoké poplatky za dopravu. Internetové obchody 

proto v Česku rozšiřují síť svých kamenných poboček a vznikají i místa specializovaná na 

vydávání zboţí zakoupeného v e-shopech, například HeurekaPoint a AukroPoint. Ty sluţbu 

výdeje zboţí nabízejí v pěti městech (Horáček, 2012). Tento trend si uvědomují i balíkoví 

přepravci, a proto začínají nabízet moţnost osobního odběru zásilky podané k přepravě. 

Pokud zákazníkovi nevyhovuje doručení zásilky na uvedenou adresu, můţe si prostřednictvím 

webového formuláře vybrat z nabízených variant místo pro osobní odběr. Mezi takovéto 

sluţby patří například PPL Partner balíkového přepravce PPL nebo Balík Na poštu od České 

pošty.  

Trend osobního vyzvedávání zboţí zakoupeného přes internet bude posilovat i nadále. 

Absence výdejních míst nebo omezená moţnost osobního odběru zboţí představují pro 

internetový obchod konkurenční nevýhodu, která můţe být v budoucím ekonomickém vývoji 

obchodu velmi znatelná a rozhodující. Pro společnost ALFA COMPUTER a.s. představuje 

tento trend váţnou hrozbu. 

 

Kupní síla domácností 

Změna sazeb DPH a vyšší inflace mají za následek pokles kupní síly domácností. 

V souvislosti s ekonomickými tlaky je velmi pravděpodobné, ţe domácnosti budou šetřit a 

poroste tak tlak na výhodnost nákupů. Zákazníci se budou více zajímat, jak nakoupit co 

nejvýhodněji, tedy za co nejlepší cenu v poměru k nabízeným sluţbám. Pro zavedené 

internetové obchody se silnou značkou to můţe znamenat příleţitost, ale i hrozbu. Další šancí 
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pro internetové obchody je stále se rozšiřující sortiment zboţí, které zákazníci chtějí na 

internetu nakupovat. Hledání dalších moţností internetového prodeje představuje zajímavou 

příleţitost pro obchodníky. 

Nepříznivá situace na trhu práce a nejistoty spojené s vývojem ekonomiky povedou 

k dalšímu útlumu spotřebitelské poptávky. Pro společnost ALFA COMPUTER a.s. 

představuje tento faktor hrozbu v podobě poklesu trţeb. 

5.1.4 Technologické faktory 

Vybavení domácností počítačem 

Dostupnost informačních technologií u populace se zvyšuje. Pro obyvatele mladší 40 

let je počítač a internet standardní součástí ţivota. Počítačová gramotnost je v současné době 

u ekonomicky aktivního obyvatelstva standardem, nikoliv výhodou. 

Z výběrového šetření Českého statistického úřadu vyplývá, ţe v roce 2011 bylo 

v České republice bezmála 2,7 mil. domácností (65%) vybavených počítačem. Počet 

domácností vybavených počítačem vzrostl za posledních 5 let o 1,2 mil., coţ představuje 29% 

nárůst, viz graf 5.3 (Vyuţívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a 

mezi jednotlivci 2011, 2011).  

 

Graf 5.3 Domácnosti s počítačem (% domácností) 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad, 2011 

 

Při pohledu na domácnosti z hlediska příjmů bylo zjištěno, ţe domácnosti s nejniţším 

příjmem byly osobním počítačem vybaveny pouze z 27%, zatímco u domácností s nejvyšším 

příjmem se vybavenost pohybovala kolem 94%. Při srovnání s rokem 2009 došlo k nárůstu 
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počtu počítačů v domácnostech s nejniţším příjmem o deset procentních bodů a u domácností 

s nejvyšším příjmem se nárůst pohyboval kolem dvou procentních bodů, viz graf 5.4.  

 

Graf 5.4 Domácnosti s počítačem podle příjmu domácnosti (% domácností) 

 

 

 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad, 2011 

 

Počet domácností vybavených počítačem se neustále zvyšuje. Jedním z důvodů je 

určitě i pokles cen, tzn. ţe jsou počítače cenově dostupné i pro rodiny s niţšími příjmy. 

Růstový trend bude pokračovat i nadále. Tento faktor je pro společnost ALFA COMPUTER 

a.s. příleţitostí posilovat nabídku prodeje informačních technologií. 

 

Dostupnost internetu 

V posledních letech v České republice také výrazně vzrostl počet domácností mající 

přístup k internetu. Téměř 62% (2,5 mil.) z celkového počtu domácností bylo v roce 2011 

připojeno k internetu. Ve srovnání s rokem 2006, kdy bylo k internetu připojeno pouze 27% 

domácností, přibylo za pět let v České republice 1,4 milionu domácností připojených 

k internetu. Vysokorychlostní připojení k internetu je v dnešní době v českých domácnostech 

jiţ zcela běţné. V roce 2011 mělo rychlý přístup k internetu 59% domácností (95% z 

domácností s připojením k internetu), viz graf 5.5 (Vyuţívání informačních a komunikačních 

technologií v domácnostech a mezi jednotlivci 2011, 2011). 
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Graf 5.5 Domácnosti s připojením k internetu (% domácností) 

Zdroj: Český statistický úřad, 2011 

 

Z mezinárodního srovnání vybavenosti domácností informačními technologiemi 

vyplývá, ţe se Česká republika nachází stále hluboko pod průměrem EU27 (Vyuţívání 

informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci 2011, 2011). 

Dá se tedy předpokládat, ţe vybavenost českých domácností počítačem a přístupem 

k internetu bude mít i nadále rostoucí charakter. Tento faktor podporuje rostoucí oblibu 

internetového nakupování a pro společnost ALFA COMPUTER a.s. znamená příleţitost 

v obchodní činnosti. 

 

Mobilní přístup k internetu 

Viditelně největší rozmach zaznamenala oblast tzv. chytrých telefonů. Během roku 

2011 bylo celosvětově prodáno 488 milionu kusů chytrých telefonů, zatímco v případě 

počítačů se jednalo o 414 milionu kusů. Jasným trendem v roce 2011 byl nárůst zájmu o 

počítače typu tablet (Doupal, 2012). Zájem o chytré telefony roste jiţ několik let a dá se 

počítat s tím, ţe během příštích let dále poroste. Poptávku po smartphonech ţene vzhůru 

zejména mobilní internet. Chytré telefony a aplikace na nich běţící výrazně zvyšují 

dostupnost a rychlost informací v celém nákupním řetězci.  

Agentura H1 sledovala v roce 2010 a 2011 návštěvnost internetových obchodů a 

zaměřila se také na přístupy z různých zdrojů k těmto obchodům, tedy kolik návštěv bylo 

uskutečněno z mobilních zařízení, ze srovnávačů zboţí nebo přes internetové vyhledávače. 

Největší nárůst byl zaznamenán ve vyuţívání mobilních zařízení, a to o 420% více neţ v roce 

2010 (Louţenská, 2012).  
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Chytré telefony a mobilní aplikace mají velký potenciál. S rostoucím trendem 

mobilního internetu se v blízké době stane nakupování prostřednictvím chytrých telefonů a 

tabletů masovou záleţitostí, proto by e-shopy měly být optimalizované pro mobilní zařízení. 

Optimalizací se nákup stane pro uţivatele příjemným a pohodlným. Tento trend představuje 

pro společnost ALFA COMPUTER a.s. hrozbu poklesu objemu prodeje, protoţe nemá 

webové stránky optimalizovány pro mobilní zařízení. 

 

Platební metody 

Podle Studie platebních metod 2011, kterou vyhotovila v březnu 2011 Asociace pro 

elektronickou komerci (APEK) se nabídka platebních metod v ČR rozšířila, avšak stále jim 

kraluje dobírka. Svoji roli v konzervativním přístupu českých zákazníků hraje medializace 

moţných rizik při nákupu na internetu. Zákazníci se platbou na dobírku snaţí minimalizovat 

riziko podvodu ze strany e-shopu. Studie nicméně potvrdila, ţe nabídka na trhu platebních 

metod pro e-komerci je široká, ale jejich vyuţití se odvíjí především od technických a 

finančních moţností e-shopu (Morávek, 2011). 

Nakupování zboţí a sluţeb prostřednictvím elektronických plateb se osvědčilo jako 

relativně úspěšný způsob nakupování. Rychlé online platby je moţné vyuţít hlavně při platbě 

za zboţí či sluţby zakoupené v e-shopech nebo internetových aukčních síních. Platební brány 

pro online platby nabízejí v Česku v podstatě všechny retailové banky. Platební brána 

umoţňuje obchodníkovi přijímat platby od zákazníků, kteří mají u banky provozující bránu 

zřízen účet s internetovým bankovnictvím. Mezi hlavní výhody platebních bran patří 

jednoduchost, rychlost a bezpečnost. Zákazník se pohybuje ve známém prostředí 

internetového bankovnictví vlastní banky a nemusí zadávat citlivé údaje z platebních karet do 

neznámých platebních rozhraní. Oproti platebním kartám mají platební brány výhodu 

v niţších transakčních nákladech. Naopak nevýhodou je podmínka zřízení účtu. Jednotlivé 

brány mohou vyuţívat pouze zákazníci, kteří mají u příslušných bank zřízený účet. Většina 

bank navíc poţaduje i po obchodnících zřízení účtu, bez kterého nemohou platební bránu 

vyuţívat. Tento poţadavek tak prodraţuje vyuţívání platebních bran. 

Elektronické platební systémy spojují dohromady několik platebních metod a mají tu 

výhodu, ţe jsou vysoce chráněny proti krádeţi peněţních prostředků a jiným podvodům. 

Komunikace mezi e-shopem a bankou probíhá pomocí šifrovaného přenosu a bezpečnostních 

certifikátů. K nejpouţívanějším platebním systémům online plateb patří platební nástroje 
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PayPal, PayU, PayPay a PayMyway. Platební systémy nabízí nakupujícím pohodlný a rychlý 

způsob jak zaplatit za internetový nákup bez pouţití karet, platby v hotovosti či na dobírku. 

Díky propojení internetového bankovnictví s e-shopem mohou bezpečně uhradit cenu zboţí a 

zajistit si jeho rychlé dodání. Rychlé online platby jsou ve vyspělých evropských zemích 

nejčastějším způsobem placení na internetu. V ČR uţivatelé e-shopů těmto metodám zatím 

moc nedůvěřují, nicméně výhody z hlediska rychlosti plateb, jednoduchosti uţívání a 

bezpečnosti provedených obchodů začíná vyuţívat stále více populace (Švejdová, 2012).  

Rozšiřování vyuţití smartphonů a tabletů zvyšuje poptávku po platbách pomocí 

mobilních zařízení, tzv. m-platbách. Klíčovým faktorem úspěchu jednotlivých řešení m-plateb 

je ovšem vedle ekonomičnosti jejich bezpečnost. Na zvyšující se počty uţivatelů chytrých 

telefonů a rostoucí poptávku po jednoduchém a rychlém způsobu online placení, jiţ reagovala 

většina domácích bank zpřístupněním svého mobilního bankovnictví. I přes určité 

bezpečnostní problémy u mobilních bankovních aplikací, jako je například chybějící moţnost 

vícefaktorové autentizace uţivatele, měl by se objem m-plateb dle předpokladů výrazně zvýšit 

(Platební karty uţ nefrčí. Hitem jsou platby mobilem., 2012). 

Dobírka nepochybně zůstane alespoň v nejbliţší budoucnosti dominantní platební 

formou na poli českých internetových obchodů, avšak díky jejímu výsadnímu postavení je 

zde obrovský potenciál pro růst jiných platebních metod. Dle studie APEK by mělo dojít 

během následujících let k pozvolnému přechodu od hotovostních plateb k dalším 

bezhotovostním nástrojům. Internetové obchody, které na tento trend včas a správně 

zareagují, mohou získat výraznou konkurenční výhodu (Morávek, 2011). Pro společnost 

ALFA COMPUTER a.s. představují rychlé online platby hrozbu, pokud je nezačne nabízet 

svým zákazníkům. 

5.2 Analýza dle Portera 

Pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil budou zhodnoceny vlivy 

konkurenčních sil působících v mikrookolí společnosti ALFA COMPUTER a.s. a následně 

bude určeno, zda trendy odvětví pro společnost představují hrozbu nebo příleţitost. Na 

základě rozpoznání významu jednotlivých sil je moţné učinit potřebné návrhy k úpravě 

strategie společnosti. 
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5.2.1 Konkurence v odvětví 

Trh internetového prodeje počítačů a elektroniky lze povaţovat za vysoce 

konkurenční. Na trhu je velké mnoţství malých nebo středních podniků a diferenciace 

produktů je malá. Mezi hlavní konkurenční nástroje patří především cena, sluţby, reklamní 

kampaně, distribuce, nabídka produktů.  

Mezi přímé konkurenty patří například společnosti Alza.cz a.s., Internet Mall, a.s., 

CZC.cz s.r.o., Mironet.cz a.s. a další. Srovnání vybraných konkurentů bude provedeno 

v samostatné podkapitole. 

Velká konkurence sniţuje výnosnost odvětví, proto některé internetové obchody 

hledají i jiné cesty pro získání konkurenční výhody, neţ jen sniţování ceny. Mezi takové 

trendy v odvětví patří například rozšíření nabídky prodávaného zboţí nebo vytvoření sítě 

výdejních míst. 

Internetová nákupní galerie Mall.cz rozšiřuje svůj sortiment o nabídku značkové módy 

a módních doplňků. Zákazníkům nabízí značky jako Diesel, Guess, Calvin Klein a další. 

Vybírat je moţné jak obuv či kabelky, tak i další módní doplňky a samozřejmě oblečení. 

Online prodej tohoto sortimentu není příliš obvyklý, proto chce klasickým kamenným 

obchodům konkurovat především velmi příznivými cenami (MALL.cz spustil prodej 

značkové módy, 2012). 

Společnost CZC.cz v červenci otevře první tři pobočky sítě CZC.cz partner. Pobočky 

se otevírají v Mostě, Českém Krumlově a Říčanech. Do dvou let chce síť poboček rozšířit do 

všech krajských a okresních měst. Síť poboček CZC.cz partner bude budována postupně ze 

zavedených prodejců počítačů a elektroniky, kteří v daném místě jiţ působí. Zákazníci mohou 

v nové síti poboček vyuţívat osobní odběr zboţí, odborné poradenství a příjem reklamací 

(Piscová, 2012). Stejným směrem šla i internetová nákupní galerie Mall.cz, která také plánuje 

otevření nových kamenných poboček pro výdej zboţí. Otevření nových kamenných výdejen 

je součástí marketingové strategie, jak se dostat blíţe k zákazníkům (Mall.cz a Kasa.cz plánují 

kamenné výdejny zboţí. Sesadíme z trůnu Alza.cz, hlásí, 2011).  

Hrozba ze strany konkurence v odvětví je veliká. Vzhledem k očekávanému 

zpomalení hospodářského růstu a poklesu maloobchodních trţeb se dá očekávat zostření 

konkurenčního boje o zákazníky. Proto je nutné neustále monitorovat a vyhodnocovat trendy 

v odvětví a případné reakce ze strany konkurenčních společností. 
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5.2.2 Hrozba substitutů 

Vzhledem k velké konkurenci v odvětví, je vyvíjen tlak nejen na cenu nabízených 

produktů, ale také na kvalitu a rozsah poskytovaných sluţeb. S ohledem na rychlý rozvoj 

informačních technologií, existuje dostatečný inovační potenciál pro další rozšiřování a 

zkvalitňování nabízených produktů a sluţeb. 

Společnost ALFA COMPUTER a.s. jako maloobchodní prodejce výpočetní techniky a 

elektroniky, nabízí produkty různých výrobců, které si parametry i pouţitím navzájem 

konkurují. K přímému prodeji vyuţívá internetový obchod ALFA.cz. Hlavním důvodem 

vyuţití internetového obchodu je nejen obvykle niţší cena zboţí, ale také pohodlí a úspora 

času. Nabízené portfolio produktů je plně v kompetenci nákupního oddělení a pro obchodní 

činnost společnosti je důleţité drţet nabídku v takovém rozsahu, aby plně pokryla potřeby 

většiny nakupujících. Není ani tak důleţité neustále rozšiřovat nabídku substitučních 

produktů, jako spíše určit nákupní potřeby zákazníků, tzn. odhad toho, co se bude dobře 

prodávat. Z důvodu rychlého vývoje v oblasti informačních technologií je nezbytné neustále 

sledovat novinky v produktech a tomuto vývoji přizpůsobit i nabízené portfolio produktů. 

Z tohoto pohledu je hrozba substitutů veliká. 

Podobná situace je i v nabídce sluţeb spojených s internetovým obchodem. Jedná se 

zejména o nabídku sluţeb balíkových přepravců. Pro vnitrostátní balíkovou přepravu lze 

vyuţít nabídky sluţeb přepravních společností, například PPL, DPD, Česká pošta, které si 

rozsahem a kvalitou sluţeb také navzájem konkurují. Pokud zákazníkovi z nějakého důvodu 

nevyhovují sluţby jednoho přepravce, musí mít k dispozici jinou alternativu přepravy zboţí. 

V opačném případě to můţe být důvod, proč se zákazník rozhodne objednat zboţí v jiném 

obchodě, kde mu bude nabídnuta doprava dle jeho poţadavků. I v nabídce substitučních 

sluţeb se projevuje tlak ze strany kupujících. Pro provozovatele internetových obchodů to 

neznamená nic jiného, neţ zvýšenou snahu rozšířit nabídku přepravců, aby si zákazník mohl 

vybrat.  

Naopak doplňkové sluţby při prodeji, jako například splátkový prodej, rozšířená 

záruka nebo pojištění zboţí proti poškození, hrozbu substitutů v produktech a přepravních 

sluţbách sniţují, protoţe zákazníkům nabízí ke zboţí zajímavou přidanou hodnotu. 

Velká dostupnost a moţnost substitutů představuje pro společnost ALFA 

COMPUTER a.s. spíše příleţitost k diferenciaci. Snahou by mělo být rozšíření a zkvalitnění 

portfolia nabízených produktů a sluţeb. 
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5.2.3 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Z výsledků průzkumu Stav e-commerce v ČR v roce 2012 vyplývá, ţe v Česku je 

zhruba 21 000 aktivních internetových obchodů. K rozvoji internetových obchodů napomohla 

ekonomická krize, kvůli které zákazníci na internetu nakupují častěji. Měsíčně podle 

průzkumu vzniká okolo 800 nových internetových obchodů, z nichţ 500 aţ 600 po nějakém 

čase opět zanikne. Přeţití závisí do značné míry na tom, jakým způsobem na trh vstoupí a jak 

osloví své zákazníky (Akrman, 2012). 

Na českém trhu internetových obchodů s počítači a elektronikou vystupuje řada 

společností s obdobnou činností, které zde mají jiţ letitou existenci a vypěstovanou klientelu. 

Dlouhodobá působnost na trhu a znalost značky mezi zákazníky představují určitou 

konkurenční výhodu. Naopak pro nové konkurenty to znamená výraznou vstupní bariéru. 

Loajalitu zákazníků navíc upevňují nepoctiví obchodníci, kteří zneuţívají výhod a oblíbenosti 

internetového nakupování. Odstranit tuto bariéru znamená vynaloţit značné investice do 

reklamy a prodejních akcí.  

Další vstupní bariéru představuje omezený přístup k distribučním kanálům. Vyuţití 

nabídky balíkových přepravců nebude aţ takový problém, ale bez sítě výdejních míst se 

v dnešní době konkurence neobejde. Realizace tohoto záměru představuje zvýšenou 

kapitálovou náročnost v podobě fixních nákladů na provoz. S ohledem na tyto skutečnosti 

hodnotíme hrozbu vstupu nových konkurentů spíše jako nízkou. 

Určitou hrozbu představuje i moţnost tzv. dopředné integrace dodavatelů. V minulosti 

jiţ k podobným aktivitám některých dodavatelů došlo, nicméně i v tomto případě je důleţitá 

značka, pod kterou se snaţíte prezentovat koncovým spotřebitelům. Faktor zákazníků a jejich 

loajalita hraje důleţitou roli v dnešní konkurenci. 

Větší hrozbu představuje vstup kapitálově silného konkurenta do odvětví 

prostřednictvím akvizice jiţ zavedeného prodejce. S dostatečným kapitálem lze rozšířit 

nabídku produktů a sluţeb podpořenou marketingovou kampaní ve prospěch zlepšení trţní 

pozice. Tato hrozba je ve skutečnosti velmi reálná.  

Jihoafrický mediální a internetový konglomerát Naspers kupuje prostřednictvím MIH 

Allegro většinový podíl v nizozemském Netretail Holdingu, které patří i česká internetová 

nákupní galerie Mall.cz (Motejlek, 2012). Dá se předpokládat, ţe tato akvizice přinese 

dostatečný kapitál pro rozvoj internetových aktivit Mall.cz s cílem dalšího trţního růstu ve 
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všech segmentech internetového prodeje. Pro společnost ALFA COMPUTER a.s. představuje 

tato akvizice hrozbu v podobě zostření konkurenčního boje. 

5.2.4 Vyjednávací síla dodavatelů 

Dodavatele společnosti ALFA COMPUTER a.s. lze rozdělit na dodavatele produktů a 

dodavatele sluţeb.  

Mezi dodavatele produktů patří obchodní společnosti a distributoři nabízející produkty 

v oblasti výpočetní techniky a elektroniky, například AT Computers, eD´ system Czech, ABC 

Data, 100MEGA Distribution, DISKUS atd. Dodavatelé si nabídkou produktů a jejich 

substitutů navzájem konkurují, čehoţ společnost vyuţívá ke zvýšení tlaku na prodejní cenu. 

Své dodavatele si tedy společnost vybírá především podle cenové výhodnosti u jednotlivých 

produktů. Důleţitým faktorem je i spolehlivost dodavatele, rychlost dodání zboţí a 

zákaznický servis. Vyjednávací sílu dodavatelů produktů lze označit jako nízkou, protoţe 

společnost má k dispozici potřebné trţní informace (údaje o trţní ceně, nabídce a poptávce) a 

moţnost přejít ke konkurenci s minimálními náklady na přechod.  

Na druhou stranu existuje moţnost tzv. dopředné integrace, tzn. ţe by dodavatel mohl 

začít podnikat v oboru odběratele. Nicméně zde existují významné vstupní bariéry, jako je 

například známost prodejce mezi zákazníky, coţ představuje zvýšené kapitálové poţadavky 

na marketing. 

U dodavatelů sluţeb je vyjednávací síla rovněţ nízká, protoţe společnost není závislá 

na jednom klíčovém dodavateli. Mezi tyto dodavatele patří především poskytovatelé 

balíkových sluţeb, tzn. společnosti s jiným předmětem podnikání, například PPL CZ, DPD 

CZ atp. I v oblasti přepravy zásilek existuje dostatečná konkurence se snadno dostupnými 

substituty s minimální diferenciací, coţ se projevuje tlakem na cenu a kvalitu nabízených 

sluţeb, a jejímţ působením se sniţují případné hrozby ze strany dodavatelů. 

Pro společnost ALFA COMPUTER a.s. nepředstavuje vyjednávací síla dodavatelů 

konkrétní hrozbu, nicméně i tak je nutné tyto vlivy pravidelně monitorovat. 

5.2.5 Vyjednávací síla odběratelů 

Společnost ALFA COMPUTER a.s. se zabývá maloobchodním prodejem výpočetní 

techniky a elektroniky. Jejími hlavními zákazníky jsou především koncoví spotřebitelé. 

Prostřednictvím internetu mají zákazníci přístup k potřebným trţním informacím o 

produktech či sluţbách a mohou tedy snadno přejít ke konkurenci. Zákazníci mají vůči 
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dodavateli silnou pozici, proto je nezbytné zaměřit se na preferované důvody jejich volby při 

internetovém nakupování. Mezi takovéto důvody patří zejména cena produktů a sluţeb, 

moţnost osobního odběru, rychlost doručení a způsob platby za zboţí. 

Nabízená cena produktů či sluţeb je z pohledu zákazníků nejdůleţitějším faktorem 

ovlivňujícím jejich rozhodnutí. Jejich volbu jim značně usnadňují internetové cenové 

srovnávače, například Heureka.cz nebo Zbozi.cz. Tlak na cenu je tedy ze strany zákazníků 

značný. 

Významným specifikem českého trhu elektronických obchodů je systém osobních 

odběrů. Přínos osobních odběrů pro zákazníky je především v úspoře za dopravné či poštovné 

a moţnost okamţitého převzetí zboţí. Důleţitou roli také hraje fakt, ţe pro některé zákazníky 

nejsou poštovní sluţby nebo sluţby balíkového přepravce vyhovující. Nemohou být doma 

v době relativně dlouhého časového intervalu dodání balíku (zpravidla v rozmezí 6 hodin). 

Flexibilita odběru z výdejních míst je důvodem jejich velké popularity. 

Podle výzkumu internetového srovnávače Heureka.cz vyuţilo osobní odběr v roce 

2011 přibliţně 52% nakupujících na internetu. Pokud by měl e-shop pobočku v blízkosti 

bydliště nebo zaměstnání zákazníka, pak by mělo zájem o osobní odběr více neţ 92% 

nakupujících. Společnosti, které tomuto trendu nedokáţou vyhovět rozšířením sítě výdejních 

míst, budou mít problémy udrţet krok s konkurencí (Horáček, 2012). 

Dalším českým specifikem internetového nakupování je rychlost dodávek 

objednaného zboţí a poţadovaná míra flexibility, kterou zákazníkům nabízí stále inovované 

sluţby balíkových přepravců. Důleţité je především s příjemcem neustále komunikovat, a to 

pomocí telefonu, e-mailu a SMS zpráv, z důvodu moţné změny podmínek pro doručení zboţí. 

K tomu je potřeba nabídnout flexibilní čas doručení od rána aţ do pozdního večera. Pro 

provozovatele e-shopů je kvalita sluţeb logistického operátora klíčová, neboť zákazníci si 

průběh dodání zásilky spojují s internetovým obchodem. Jakýkoliv problém s dodávkou 

objednaného zboţí mohou přičíst na vrub e-shopu, a to můţe negativně ovlivnit jejich 

rozhodování o opakovaném nákupu v daném internetovém obchodě. Nejdůleţitějšími faktory 

při výběru dopravce je cena sluţby, dostupnost sluţby a také kultura doručení. Z důvodu 

snahy internetových obchodů o vyšší úroveň dodání zboţí je nezbytné rozšiřovat nabídku 

přepravců, aby si zákazník mohl vybrat.  

Významnou oblastí internetového obchodu je také způsob platby za zboţí. Převaţující 

moţností je platba při předání zásilky formou dobírky. Nicméně čím dál tím více zákazníků 
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začíná při nákupu preferovat různé formy online plateb prostřednictvím platebních karet nebo 

platebních systémů.  

Vyjednávací síla zákazníků představuje pro společnost ALFA COMPUTER a.s. 

velkou hrozbu. Snahou o její sníţení můţe být rozšíření portfolia nabízených produktů a 

doplňkových sluţeb, větší výběr moţností odběru, dopravy a způsobu úhrady zboţí. 

V neposlední řadě také zjednodušení celého nákupního procesu prostřednictvím internetu, a to 

i pro uţivatele mobilních zařízení. 

5.3 Analýza konkurence 

Společnost ALFA COMPUTER a.s. provozuje svoji činnost v silně konkurenčním 

prostředí. Mezi přímé konkurenty patří například společnosti Alza.cz a.s., Internet Mall, a.s., 

CZC.cz s.r.o. a Mironet.cz a.s. Uvedené společnosti budou předmětem analýzy konkurence 

dle zjištěných faktorů vnějšího okolí mající vliv na prodej zboţí prostřednictvím internetu. 

Výsledkem konkurenčního srovnání by mělo být určení konkurenční pozice společnosti. 

Vzhledem ke stanovenému cíli bakalářské práce a znalosti přímých konkurentů, budeme 

hledat odpovědi na tyto stanovené otázky: 

1. Jak vypadá konkurenční nabídka produktů a sluţeb? 

2. Jakou má konkurence síť výdejních míst? 

3. Jaké způsoby platby konkurence umoţňuje při prodeji? 

4. Jak konkurence doručuje produkty svým zákazníkům? 

5. Má konkurence optimalizovaný e-shop pro mobilní zařízení? 

 

Alza.cz a.s. je český maloobchod s počítači, spotřební elektronikou, provozující 

stejnojmenný internetový obchod a síť maloobchodních prodejen. Společnost působí v České 

republice a na Slovensku s centrálou umístěnou v Praze. V roce 2010 byla společnost Alza.cz 

největším internetovým obchodem v Česku s ročním obratem 5,608 mld. Kč. Jejím 

vlastníkem je společnost L. S. Investments Limited, která má sídlo na Kypru. 

Společnost Alza.cz se prezentuje jako největší obchod s počítači a elektronikou. 

Základní portfolio produktů představuje nabídka počítačů a jejich periférií, elektroniky a 

domácího elektra. Nabídka produktů je široká, v elektru je nabízena černá i bílá technika. 

V domácím elektru je nabízeno také velké bílé elektro, tzn. ledničky, pračky, myčky atd. 
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Doplňkový sortiment v nabídce představují hračky, kosmetika, hodinky, kuchyňské nádobí a 

hobby nářadí. Hračky a kosmetika jsou také nabízeny na samostatných webových stránkách 

Hračky.cz a Kleopatra.cz. K vybraným produktům počítačů a elektroniky lze zakoupit 

speciální sluţbu prodlouţení záruky o 12 nebo 36 měsíců, a také pojištění proti poškození 

nebo krádeţi na 24 měsíců.  

Hlavní prodejnu, showroom a sklad má Alza.cz v Praze. Mimopraţským zákazníkům 

umoţňuje vyzvednutí zboţí v síti výdejních míst po celé České republice. V celkovém počtu 

je výdejních míst 19 a jsou situovány ve velkých městech, jako například v Brně, Ostravě, 

Olomouci, Hradci Králové, Liberci, Plzni, Českých Budějovicích atd. 

Mezi nabízené způsoby platby, kterými můţou zákazníci uhradit nákup zboţí na 

internetu, patří dobírka, bankovní převod, nákup na splátky a platba kartou online. K rychlým 

online platbám je také moţné vyuţít bankovní účet eKonto Raiffeisenbanky a platební bránu 

Platba 24 České spořitelny. Firemní klientele je navíc nabízena moţnost nákupu zboţí na 

leasing. K přepravě zboţí k zákazníkům jsou vyuţívány sluţby balíkových přepravců PPL, 

DPD a České pošty. V Praze je navíc nabízena přeprava expresním kurýrem společnosti 

Messenger pro rychlé doručení zboţí. Nadrozměrné zásilky jsou doručovány přepravní 

společností Seegmuller, zajišťující nejen doručení, ale také instalaci objednaného zboţí.  

Webové stránky společnosti Alza.cz jsou optimalizovány pro mobilní zařízení, 

usnadňují tak nakupování prostřednictvím chytrých telefonů a tabletů. Mobilní verze je 

přístupná na adrese m.alza.cz (Alza.cz, 2012).  

 

Internet Mall, a.s. patří mezi české maloobchody s bílou technikou, elektronikou, 

sportovními potřebami, hračkami a s počítači. V Česku provozuje internetový obchod a 

kamenné prodejny pod značkou Mall.cz. Společnost působí v České republice, Německu, 

Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Internet Mall je dceřinou firmou nizozemské společnosti 

Netretail Holding B.V. 

Nákupní galerie Mall.cz nabízí široké portfolio produktů z elektroniky, bílé techniky, 

počítačů, domácích spotřebičů a hobby nářadí. Dále jsou v nabídce produkty z kategorií 

zahradní technika, chovatelské potřeby, hodinky, hračky, drogerie a kosmetika. V dubnu 

tohoto roku Mall.cz spustil také prodej značkové módy. Na vybranou elektroniku, bílé zboţí a 

IT techniku lze sjednat prodlouţenou záruku o 12 nebo 36 měsíců. 
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Společnost Internet Mall se specializuje na internetový prodej a svoje distribuční 

centrum má umístěno v Praze. V Praze provozuje také prodejnu, ve které nabízí zlevněné 

produkty, které nelze prodat přes internet. Jedná se o rozbalené, nekompletní, poškozené nebo 

servisované zboţí. Dále společnost provozuje síť výdejních míst, a to v Praze, Brně, Ostravě, 

Olomouci, Plzni a Pardubicích. Zde si zákazníci mohou objednané zboţí vyzvednout. 

K základním způsobům platby, které nákupní galerie Mall.cz podporuje, patří dobírka, 

bankovní převod, splátkový prodej. Z bezhotovostních online plateb umoţňuje pouţití 

platebních karet MasterCard a VISA, bankovního účtu eKonto Raiffeisenbanky a platební 

bránu PaySec od ČSOB banky. K doručení zboţí je moţné vyuţít sluţeb České pošty, DPD 

nebo PPL. Doručení objemného zboţí zajišťují přepravci TopTrans a Gebrüder Weiss. 

Majitelé chytrých telefonů mohou vyuţít mobilní verzi webových stránek, která nabízí 

maximální funkčnost. Mobilní web je přístupný na adrese m.mall.cz (Internet Mall, 2012). 

 

CZC.cz s.r.o. je český maloobchod s počítači a elektronikou provozující internetový 

obchod CZC.cz a síť výdejen a showroomů. CZC.cz působí výhradně v České republice, 

centrála společnosti je v Příbrami.  

Společnost CZC.cz se specializuje na prodej počítačů a elektroniky. Z elektroniky je 

nabízena pouze velká a malá černá technika, jako například televize, domácí kina, kamery, 

fotoaparáty apod. Doplňkový sortiment představuje omezená nabídka hraček, většinou 

elektronických. Na vybrané produkty, například počítače, notebooky, tablety, fotoaparáty, 

televize, lze sjednat prodlouţenou záruku a záruku PLUS. Prodlouţená záruka rozšiřuje 

zákonnou záruku zboţí o 1, 2 nebo 3 roky. Záruka PLUS představuje pojištění zboţí proti 

odcizení a náhodnému poškození na 12 měsíců. Pojištění i prodlouţení záruky je moţné 

sjednat pouze na prodejnách nebo výdejních místech. 

Společnost CZC.cz má prodejny s showroomem v Praze, Brně a Příbrami. Dále 

provozuje síť výdejních míst umoţňujících osobní odběr objednaného zboţí. V celkovém 

počtu je výdejních míst 11 a jsou umístěna například v Praze, Liberci, Českých Budějovicích, 

Ostravě, Plzni, Českém Krumlově atd. 

V internetovém obchodě CZC.cz je moţné objednávku uhradit dobírkou, bankovním 

převodem, spotřebitelským úvěrem nebo Aura kartou. Ţádné online platby nejsou 

podporovány. K přepravě zásilek vyuţívá sluţeb balíkových přepravců DPD a České pošty. V 
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Praze je navíc moţné vyuţít kurýrní expresní sluţbu Premium. Webové stránky CZC.cz 

nejsou optimalizovány pro mobilní zařízení (CZC.cz, 2012). 

 

Mironet.cz a.s. je česká firma, zabývající se prodejem výpočetní techniky a černé 

elektroniky. Společnost má centrálu v Praze a řadí se k největším maloobchodům s výpočetní 

technikou v ČR. Společnost Mironet.cz provozuje internetový obchod Mironet.cz a prezentuje 

se jako největší ryze specializovaný IT e-shop v ČR.  

Základní nabídku společnosti Mironet.cz představují především notebooky, tablety, 

počítače, servery a jejich periferie. Doplňkový sortiment navíc tvoří černá technika, jako 

například televize, telefony, navigace, fotoaparáty a audio-video sortiment. K vybraným 

produktům lze na internetu přikoupit prodlouţení záruky o 12, 24 nebo 36 měsíců a také 

pojištění proti poškození nebo odcizení po dobu aţ 3 let.  

Centrála společnosti Mironet.cz je umístěna v Praze, kde je prodejna, showroom a 

expediční sklad. Další prodejnu s expedičním skladem má společnost v Brně. Pro potřeby 

internetového prodeje provozuje společnost síť franšízových poboček, kterých je v současné 

době celkem 14, například v Karlových Varech, Plzni, Příbrami, Jihlavě, Hradci Králové, 

Frýdku - Místku atd. Zde si zákazníci mohou vyzvednout objednané zboţí, případně vyuţít 

nabízených servisních sluţeb.  

V internetovém prodeji nabízí společnost Mironet.cz širokou škálu moţností, jak 

zaplatit za objednané zboţí. Mezi základní nabízené způsoby platby patří dobírka, bankovní 

převod, spotřebitelský úvěr. K online platbám je moţné vyuţít platební karty, bankovní účet 

eKonto Raiffeisenbanky a platební bránu PaySec od ČSOB banky. Firemní klientele je také 

nabízena moţnost leasingu. Dopravu zboţí zajišťují přepravní společnosti PPL a Česká pošta. 

Expresní kurýrní dopravu zboţí, kterou zajišťuje společnost Messenger, je moţné si objednat 

v Praze a v Brně. Internetový obchod Mironet.cz není optimalizován pro pouţití na chytrých 

telefonech a tabletech (Mironet.cz, 2012).  

5.3.1 Porovnání konkurence 

Cenové porovnání jednotlivých konkurentů je problematické, protoţe se nabídka 

produktů a sluţeb neustále mění a odlišuje. Z tohoto důvodu bude provedeno srovnání 

konkurenčních společností dle zjištěných faktorů mající vliv na prodej zboţí prostřednictvím 

internetu. Mezi tyto faktory patří nabídka produktů a sluţeb, výdejní místa, způsoby platby, 
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moţnosti doručení zboţí a optimalizace stránek pro mobilní zařízení. Následně bude určeno, 

zda jednotlivé faktory představují u vybraných společností konkurenční výhodu či nevýhodu. 

Největší nabídku produktů má internetová galerie Mall.cz, která se nespecializuje 

pouze na určitý segment zboţí. Svoji nabídku neustále doplňuje a hledá další moţnosti 

internetového prodeje. Stejným směrem jde i Alza.cz, kdy vedle počítačů a elektroniky nabízí 

i jiný doplňkový sortiment. Naopak internetové obchody CZC.cz a Mironet.cz zůstávají 

u nabídky pouze v segmentu počítačů a elektroniky. Všechny porovnávané obchody nabízejí 

k vybranému zboţí různé formy prodlouţené záruky a pojištění. 

Síť výdejních míst provozují všechny uvedené společnosti. Největší počet výdejních 

míst má Alza.cz. Výdejní místa jsou celkově soustředěna do velkých měst v celé České 

republice. 

V nabídce způsobů platby nechybí dobírka, bankovní převod a nákup na splátky. 

K bezhotovostním online platbám je moţné pouţít platební karty, bankovní účet eKonto a 

platební bránu PaySec. Výjimku představuje internetový obchod CZC.cz, který online platby 

neumoţňuje. Rozšířený výběr u doručení zboţí má Alza.cz a Mall.cz, kteří vyuţívají sluţeb 

více balíkových přepravců. Expresní doručení zásilek je nabízeno hlavně v Praze, u 

Mironet.cz také v Brně, a to z důvodu dostupnosti expedičního skladu. 

Nakupování prostřednictvím mobilních zařízení usnadňují zákazníkům Alza.cz a 

Mall.cz, a to mobilní verzí svých stránek s důrazem na minimální objemy přenášených dat. 

 

Výše zjištěné skutečnosti byly ohodnoceny podle jejich rozsahu a dostupnosti. 

Následně bylo určeno, zda představují pro konkrétní internetový obchod konkurenční výhodu 

nebo nevýhodu (viz tab. 5.6). Hodnocení bylo povedeno subjektivně ve spolupráci se 

zaměstnanci společnosti ALFA COMPUTER a.s. 
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Tab. 5.6 Porovnání konkurence dle stanovených faktorů 

Klíčové faktory 
Konkurenti 

Alza.cz Mall.cz CZC.cz Mironet.cz 

Nabídka 

produktů a 

sluţeb 

+ + + -  - 

Výdejní místa + + + + + 

Způsoby platby + + + + 0 + + 

Moţnosti 

doručení zboţí 

+ + + + + + 

Optimalizace 

pro mobilní 

zařízení 

+ + 0 0 

+ + výrazná konkurenční výhoda, + konkurenční výhoda, 0 – bez vlivu, - konkurenční 

nevýhoda, - - výrazná konkurenční nevýhoda 

Zdroj: Johnson, Scholes, 1993, s. 84 (vlastní zpracování) 
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6. SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ 

Cílem této kapitoly je zhodnotit výsledky provedených analýz a určit, jaký vliv mají 

vybrané faktory vnějšího okolí na společnost ALFA COMPUTER a.s. Na základě zjištěných 

trendů budou definovány hrozby a příleţitosti, které mohou ovlivnit konkurenční pozici 

společnosti. Poznáním vlivu jednotlivých faktorů a vývojových trendů odvětví bude moţné 

navrhnout vhodná doporučení k úpravě stávající konkurenční strategie společnosti ALFA 

COMPUTER a.s. 

6.1 Shrnutí PEST analýzy 

Vybrané faktory vnějšího okolí byly pomocí metody MAP a přístupu ETOP 

zpracovány do tabulek č. 6.1, 6.2, 6.3 a 6.4. U kaţdého faktoru bylo stanoveno, zda 

představuje hrozbu nebo příleţitost. S ohledem na jejich působení budou navrţena vhodná 

doporučení pro společnost ALFA COMPUTER a.s. 

 

Tab. 6.1 Legislativní faktory (shrnutí) 

Ovlivňující 

faktor 

Trend 

(dosavadní vývoj) 

Dopad 

(předpoklad vývoje) 
Vliv 

Plány Evropské 

unie. 

Evropská komise 

připravuje úpravu 

směrnice o elektronickém 

obchodu, s cílem podpořit 

růst ekonomiky. 

Úprava směrnice bude 

znamenat příleţitost 

k přeshraničním prodejům. + 

Legislativní 

změny. 

Internetové nakupování 

přineslo také nutnost změn 

platné legislativy, 

upravující prodej zboţí na 

internetu. 

Dají se očekávat další změny, 

které budou znamenat větší 

ochranu koncového 

spotřebitele. 

0 

0 neutrální vliv, + příleţitost, - hrozba 

Zdroj: Kovář, 2008 (vlastní zpracování) 

 

Internetový prodej zboţí je a bude ovlivňován platnou legislativou České republiky. 

Vzhledem k rostoucímu zájmu uţivatelů nakupovat zboţí prostřednictvím internetu se dá 

předpokládat, ţe další vývoj v legislativní oblasti povede k větší ochraně zájmů spotřebitelů 

s cílem zajistit bezpečný nákup zboţí. I přes skutečnost, ţe v současné době nejsou 
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připravovány ţádné výrazné změny v legislativě, je určitě vhodné, aby společnost ALFA 

COMPUTER a.s. této oblasti věnovala pozornost. 

Z pohledu ekonomiky Evropské unie představuje elektronický obchod zajímavou 

oblast. V EU prozatím neexistuje jedna obecná právní a legislativní základna, upravující 

oblast elektronického obchodování a zřejmě i proto není potenciál volného pohybu zboţí a 

sluţeb v rámci EU plně vyuţíván. Plány Evropské unie v této oblasti můţou představovat pro 

společnost ALFA COMPUTER a.s. zajímavou obchodní příleţitost. Minimálně vhodné 

doporučení je určitě danou oblast i nadále sledovat. 

 

Tab. 6.2 Ekonomické faktory (shrnutí) 

Ovlivňující 

faktor 

Trend 

(dosavadní vývoj) 

Dopad 

(předpoklad vývoje) 
Vliv 

Růst HDP. Pokles české ekonomiky 

spojený s pesimistickými 

výhledy budoucího vývoje.  

Na základě úsporných 

opatření vlády se očekává 

sníţené tempo růstu HDP.  
- 

Sazby DPH. Připravované zvýšení sazeb 

DPH a následný růst inflace 

jsou příčinou klesající 

reálné spotřeby domácností. 

V důsledku realizace 

úsporných opatření vlády a 

připravované penzijní 

reformy se předpokládá 

sníţení reálných příjmů a 

následný pokles kupní síly 

obyvatelstva.  

- 

Míra 

nezaměstnanosti. 

Pokles míry 

nezaměstnanosti ovlivněný 

sezónními pracemi. 

Převládá obava z růstu 

nezaměstnanosti. 

Vývoj nezaměstnanosti bude 

ovlivněn celkovým 

ekonomickým vývojem. Je 

moţné, ţe počet 

nezaměstnaných stoupne. 

0 

Průměrná (reálná) 

mzda. 

Nízký růst nominálních 

mezd spojený s vysokou 

inflací znamená pokles 

koupěschopnosti 

obyvatelstva. 

Nejistá ekonomická situace 

a vysoká inflace budou mít 

vliv na další moţný pokles 

reálných příjmů domácností. 
- 

Maloobchodní 

trţby. 

Úsporná opatření vlády a 

zvyšování sazeb DPH 

sniţují kupní sílu 

domácností, coţ vede 

k poklesu maloobchodních 

trţeb. 

Obava z nezaměstnanosti, 

růst inflace, vládní politika 

budou i nadále negativně 

ovlivňovat vývoj 

maloobchodních trţeb. 

- 

0 neutrální vliv, + příleţitost, - hrozba 

Zdroj: Kovář, 2008 (vlastní zpracování) 
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Makroekonomické ukazatele indikují oslabení hospodářského růstu. Čeká nás období 

nízkého potenciálního růstu HDP, které bude doprovázeno mírnými recesemi a fiskálními 

konsolidacemi. Sníţená spotřebitelská poptávka a pokles reálných mezd budou mít negativní 

vliv na vývoj maloobchodních trţeb.  

Pro společnost ALFA COMPUTER a.s. představují ekonomické faktory hrozbu 

zostření konkurenčního boje. Konkurence v odvětví ve snaze zvýšit své trţby, bude vyuţívat 

všech moţností, jak posílit svoji konkurenční pozici. Proto je více neţ důleţité monitorovat a 

vyhodnocovat působení konkurenčních sil v odvětví a těmto silám přizpůsobit tvorbu vlastní 

strategie, která musí mít návaznost na výsledky strategické analýzy. 

 

Tab. 6.3 Sociální faktory (shrnutí) 

Ovlivňující 

faktor 

Trend 

(dosavadní vývoj) 

Dopad 

(předpoklad vývoje) 
Vliv 

Nakupování přes 

internet. 

V dnešní uspěchané době se 

nakupování zboţí přes 

internet stává pohodlným 

způsobem nákupu. 

Internetový obchod bude 

stále více vyhledávaným a 

preferovaným způsobem 

rychlého a jednoduchého 

nakupování zboţí. 

+ 

Sortiment zboţí. Mezi nejčastěji nakupované 

zboţí přes internet patří 

oblečení, obuv, kosmetika, 

elektronika, sportovní 

potřeby a bílá technika. 

Rostoucí zájem o 

internetové nakupování 

bude mít vliv i na rozšíření 

sortimentu nabízeného 

zboţí. 

+ 

Osobní odběr 

zboţí. 

U zákazníků roste zájem o 

osobní odběr zboţí na 

výdejním místě 

internetového obchodu. 

Vznikají specializovaná 

místa na vydávání zboţí. 

Hlavním přínosem je úspora 

za dopravné a moţnost 

okamţitého převzetí zboţí. 

Moţnost osobního odběru 

bude i nadále velmi 

preferovaným způsobem. 

- 

Kupní síla 

domácností. 

Nejistá ekonomická situace 

vede k poklesu 

koupěschopnosti 

domácností, které začínají 

šetřit. 

Klesající kupní síla bude mít 

vliv na omezení spotřeby. 

Zákazník bude více 

zvaţovat důleţitost a 

výhodnost nákupu zboţí. 

- 

0 neutrální vliv, + příleţitost, - hrozba 

Zdroj: Kovář, 2008 (vlastní zpracování) 

 

Z analýzy sociálních faktorů vnějšího okolí lze jednoznačně konstatovat, ţe trend 

nakupování zboţí prostřednictvím internetu je silný a má do budoucna velký potenciál. Je 
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velmi pravděpodobné, ţe domácnosti vlivem nejistých ekonomických výhledů budou šetřit a 

zvýší se tlak na výhodnost nákupů, tedy nakoupit za co nejlepší cenu v poměru k nabízeným 

sluţbám a úspoře času. Internet je ideálním prostředím z hlediska srovnání cen zboţí, stejně 

tak i úspory času. Ze stejného důvodu budou zákazníci online nakupovat čím dál tím širší 

sortiment zboţí.  

Trend internetového nakupování představuje pro společnost ALFA COMPUTER a.s. 

příleţitost. Společnost se musí zaměřit nejen na zkvalitnění rozsahu nabídky produktů a 

sluţeb, ale stejně tak i na faktory, které tento trend ovlivňují. Mezi takovéto faktory patří 

trend osobního odběru zboţí. Tomuto trendu by měla společnost věnovat velkou pozornost, 

protoţe představuje velkou hrozbu pro budoucí vývoj. 

 

Tab. 6.4 Technologické faktory (shrnutí) 

Ovlivňující 

faktor 

Trend 

(dosavadní vývoj) 

Dopad 

(předpoklad vývoje) 
Vliv 

Dostupnost 

internetu. 

Podle ČSÚ mělo v roce 

2011 téměř 62 procent 

domácností připojení 

k internetu, coţ představuje 

šesti procentní meziroční 

nárůst. 

Dostupnost internetu se 

bude nadále zlepšovat a 

počet domácností 

s připojením k internetu se 

bude zvyšovat. 

+ 

Vybavení 

domácností 

počítačem. 

V roce 2011 bylo bezmála 

65 procent domácností 

vybaveno osobním 

počítačem. Za posledních 5 

let to představuje 29 

procentní nárůst. 

Počítače se stávají běţnou 

součástí našeho ţivota. Lze 

předpokládat další růst 

vybavenosti domácností 

informačními 

technologiemi. 

+ 

Platební metody. Online platby jsou 

pohodlným a rychlým 

způsob úhrady při nákupu 

zboţí přes internet. Většímu 

rozvoji brání technické a 

finanční moţnosti eshopu. 

Online platby na internetu 

jsou platbou budoucnosti. 

Jejich dostupnost se bude 

nadále zvyšovat. Trendem 

bude postupný přechod 

k bezhotovostním platbám. 

- 

Mobilní přístup k 

internetu. 

Pouţívání chytrých telefonů 

a tabletů nabývá na oblibě. 

Roste vyuţívání mobilních 

zařízení k internetovým 

nákupům. Vytváří se různé 

aplikace umoţňující jejich 

pouţití.  

Prostřednictvím mobilních 

zařízení si zákazníci nejen 

objednají zboţí, ale také 

provedou platbu. Vyuţívání 

mobilních zařízení k 

nakupování se stane 

masovou záleţitostí. 

- 

0 neutrální vliv, + příleţitost, - hrozba 

Zdroj: Kovář, 2008 (vlastní zpracování) 
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Dalšími faktory vnějšího okolí, které pozitivně ovlivňují trend internetového 

nakupování a představují tak pro společnost příleţitost, je dostupnost internetu a vybavenost 

domácností počítačem. Oba tyto faktory mají rostoucí charakter a lze předpokládat, ţe stejný 

trend bude pokračovat i nadále.  

K technologickým trendům, které můţou ovlivnit konkurenční pozici společnosti, 

patří online platby a mobilní přístup k internetu. Online platby představují vývojový trend 

v platebních metodách, který znamená postupný přechod od hotovostních plateb 

k bezhotovostním nástrojům. Absence online platebních metod představuje pro společnost 

hrozbu v podobě konkurenční nevýhody. Společnost by měla platebním metodám věnovat 

pozornost a v případě moţností rozšiřovat jejich nabídku. 

Stejný vliv můţe mít i trend mobilních zařízení. Stále více uţivatelů pouţívá mobilní 

telefony a jiná přenosná zařízení pro prohlíţení internetových stránek. Brzy bude zcela běţné 

nakupovat přes mobilní zařízení a tento trend mobilního nakupování dále poroste. Z toho 

vyplývá, ţe společnost musí mít své stránky dobře optimalizované pro pouţití v mobilních 

zařízeních nebo musí připravit vlastní nativní aplikaci, která umoţní mnohem lépe vyuţívat 

specifické ovládání na mobilních zařízeních. 

 

6.2 Shrnutí Porterovy analýzy 

Aplikací Porterova modelu pěti konkurenčních sil byl upřesněn obraz konkurenčního 

prostředí, ukázány slabé stránky společnosti a zdůrazněny místa, kde trendy odvětví nabízejí 

příleţitosti nebo znamenají hrozby.  

Úspěšnost podniku a intenzitu konkurence v daném odvětví určuje souhrnné působení 

konkurenčních sil. Znalost zdrojů konkurenčního tlaku umoţňuje definovat oblasti, ve kterých 

navrhované změny konkurenční strategie přinesou největší efekt a důleţitost. Zhodnocení 

významu vlivu jednotlivých konkurenčních sil je provedeno v tabulce 6.5. Následně budou 

provedena vhodná doporučení pro společnost ALFA COMPUTER a.s. k úpravě strategie 

internetového prodeje. 
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Tab. 6.5 Shrnutí Porterovy analýzy 

Faktor Vliv 

Velká vyjednávací síla zákazníků - 

Malá vyjednávací síla dodavatelů 0 

Hrozba vstupu nových konkurentů - (menší) 

Velká konkurenční rivalita v odvětví - 

Velká moţnost substitučních produktů a sluţeb + 

0 neutrální vliv, + příleţitost, - hrozba 

Zdroj: Kovář, 2008 (vlastní zpracování) 

 

Největší vliv na oborové okolí, ve kterém společnost podniká, mají zákazníci a 

konkurence. Tyto konkurenční síly představují největší hrozbu. Vzhledem ke skutečnosti, ţe 

se společnost zabývá maloobchodním prodejem, jsou jejími zákazníky převáţně koncoví 

spotřebitelé. Zákazníci vyvíjí nejen tlak na cenu nabízených produktů, ale také vytváří 

vývojové trendy, které dané odvětví neustále mění. Mezi tyto trendy, které jsme poznali 

z analýzy obecného okolí, patří rostoucí zájem o nakupování zboţí přes internet a s tím 

související doplňkové sluţby, osobní odběr zboţí, online platební metody a pouţívání 

mobilních zařízení k nakupování. 

Nabídka zboţí a sluţeb prostřednictvím internetu je klíčová v online nakupování. Pro 

společnost je důleţité si uvědomit, ţe jejím rozsahem a kvalitou můţe získat významnou 

konkurenční výhodu, coţ mimo jiné potvrdila i provedená analýza vybrané konkurence. 

Vhodným doporučením pro společnost je vyvíjet snahu o rozvoj portfolia nabízených 

produktů a sluţeb, jakými jsou různé moţnosti prodlouţené záruky a pojištění zboţí. 

Z doplňkových sluţeb jde především o rozšíření nabídky sluţeb balíkových přepravců a s tím 

spojené zvýšení kvality a komfortu doručení zboţí. 

Důleţitým trendem v odvětví ovlivňujícím internetové obchodování je osobní odběr 

zboţí. Na základě provedené analýzy konkurence je zřejmé, ţe tento trend má opravdu velký 

vliv na internetový prodej a nutí internetové obchodníky k zřizování sítě výdejních míst. 

Z pohledu společnosti ALFA COMPUTER a.s. představuje tento trend významnou hrozbu a 

vede ke vzniku konkurenční nevýhody. Absence výdejních míst určuje slabé místo 

společnosti, čemuţ odpovídá i statistika prodejů uvedená v kapitole 4.3. Doporučením je 
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hledat moţnosti vytvoření sítě výdejních míst, ať jiţ ve vlastní reţii nebo prostřednictvím 

partnerských firem zprostředkujících výdej zboţí zákazníkům. 

Dalším trendem, který má vliv na prodej zboţí prostřednictvím internetu, jsou online 

platební metody. Jeho vliv není zatím aţ tak velký, ale v budoucnu bude představovat důleţitý 

faktor rychlého a pohodlného nakupování. Z provedené analýzy konkurence vyplývá, ţe jiţ 

teď představuje pro společnost ALFA COMPUTER a.s. hrozbu vzniku určité konkurenční 

nevýhody. Je tedy důleţité, aby společnost tomuto trendu věnovala pozornost a hledala 

moţnosti, jak nabídku platebních metod rozšířit. 

Posledním vývojovým trendem, kterému je potřeba věnovat pozornost, je vyuţívání 

mobilního internetu k nakupování. Hrozba jeho vlivu je především v blízké budoucnosti, kdy 

bude nakupování prostřednictvím mobilních zařízení zcela běţné. Jeho význam si jiţ 

uvědomují někteří konkurenti a ve snaze získat konkurenční výhodu optimalizují své 

internetové stránky. Vhodným doporučením je tento faktor nepodceňovat při snaze rozvíjet 

internetový prodej společnosti. 

Výrazný vliv na společnost má i konkurence v odvětví. Oslabení hospodářského růstu 

a pokles maloobchodních trţeb dává předpoklad, ţe tlak ze strany konkurence se bude 

zvyšovat. Z provedené analýzy vybrané konkurence je zřejmé, ţe ve snaze získat konkurenční 

výhodu, reagovali konkurenti na definované faktory vnějšího okolí úpravou a realizací vlastní 

strategie mnohem dříve neţ společnost ALFA COMPUTER a.s., která tak má vůči 

konkurenci horší konkurenční pozici. 

Vliv dodavatelů nemá zásadní význam a nepředstavuje pro společnost hrozbu. Zde 

se naopak společnost snaţí přenášet tlaky na cenu ze strany zákazníků při vyjednávání 

s dodavateli.  

 

Navrhovaná doporučení byla provedena pouze na základě analýzy faktorů vnějšího 

okolí společnosti. K objektivnímu posouzení vhodnosti realizace navrhovaných změn je 

potřeba také provést analýzu vnitřních zdrojů a schopností, z důvodu jejich vzájemné 

propojenosti a souvislosti. S ohledem na skutečnost, ţe společnost ALFA COMPUTER a.s. 

podniká v atomizovaném mikrookolí s nízkými vstupními bariérami a malou diferenciací 

produktů, je určitě vhodným doporučením vycházet z obecné strategie nízkých nákladů. 
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7. ZÁVĚR 

Tématem této bakalářské práce byla strategická analýza internetového obchodu 

s počítači a elektronikou. Zkoumaným podnikatelským subjektem byla společnost ALFA 

COMPUTER a.s., provozující internetový obchod ALFA.cz.  

Cílem této bakalářské práce bylo nalezení hrozeb a příleţitostí pro společnost 

z pohledu prodeje zboţí prostřednictvím internetu. Poznat vliv faktorů vnějšího okolí a určit 

nejvýznamnější trendy, které mohou ovlivnit internetový prodej a také konkurenční pozici 

společnosti.  

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, z nichţ první část se zabývá teoretickým 

vymezením strategie a metod strategické analýzy, na kterou navazuje představení společnosti 

ALFA COMPUTER a.s. uvedením základních informací, historie, současného stavu a 

obchodních činností společnosti. V následující druhé části jsou zmíněné teoretické poznatky 

aplikovány do praxe. 

Ke zjištění vlivu makrookolí byla pouţita PEST analýza. Mikrookolí společnosti bylo 

analyzováno pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil, jehoţ součástí je také analýza 

konkurence dle zjištěných faktorů vnějšího okolí mající vliv na prodej zboţí prostřednictvím 

internetu. Porterovým modelem byla upřesněna konkurenční pozice společnosti v odvětví a 

zdůrazněna místa, kde trendy odvětví nabízejí příleţitosti nebo znamenají hrozby.  

Na základě výsledků uvedených analýz byl také proveden návrh vhodných doporučení 

vedoucích ke zlepšení konkurenční pozice společnosti. Je tedy moţné konstatovat, ţe 

stanoveného cíle této bakalářské práce bylo dosaţeno. 

Na závěr je vhodné zdůraznit důleţitost přínosu strategické analýzy pro formulaci 

úspěšné strategie, která je nezbytná pro získání konkurenční výhody. 
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Příloha č. 1 Vybrané faktory PEST analýzy 

 

Legislativní faktory Ekonomické faktory 

 legislativní změny 

 úprava směrnic Evropské unie 

 růst HDP 

 sazby DPH 

 průměrná (reálná) mzda 

 míra nezaměstnanosti 

 maloobchodní trţby 

Sociální faktory Technologické faktory 

 sortiment zboţí 

 nakupování přes internet 

 osobní odběr zboţí 

 kupní síla domácností 

 vybavení domácností počítačem 

 dostupnost internetu 

 mobilní přístup k internetu 

 platební metody 

 

Zdroj: Sedláčková, Buchta, 2006 (vlastní zpracování) 



Příloha č. 2 Makroekonomická predikce MFČR 

 

 

Zdroj: Makroekonomická predikce MFČR, 2012 

 


