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 1 Úvod

Cílem  této  diplomové  práce  je  na  základě  získaných  poznatků  posoudit  a 

navrhnout možné cesty rozvoje firmy, které by umožňovaly její přežití.

Po několika letech celosvětového růstu ekonomiky jsme svědky její stagnace, 

která  byla  primárně  vyvolána  tak  zvanou  „Hypoteční  krizí“  ve  Spojených  státech 

amerických a postupně se přeměnila v krizi finanční, následně se pak přelila i do 

Evropské unie. Ačkoliv se původně týkala pouze velkých bank, jimž musely jejich 

domovské země pomáhat, tak postupně ovlivnila i většinu dalších velkých firem a 

následně  závažně  zasáhla  i  sektor  malých  a  středních  firem,  což  bylo  hlavním 

impulsem k zahájení práce na této problematice.

V době volby tématu této diplomové práce se vše zdálo být „již za námi", politici  

i ekonomové se předháněli v pozitivních růstových prognózách, všichni věštili odraz 

ode dna a brzký silný růst. Situace se však v loňském roce naneštěstí změnila k 

horšímu.

Po postupném zhoršování prognóz od mírného růstu přes „kladnou nulu“ jsme 

se dostali až k realitě, která technicky signalizuje recesi1. Z tohoto důvodu muselo 

dojít k přehodnocení původních směrů možného vývoje sledované firmy. 

Pod pojmem zachování  životaschopnosti  firmy se skrývá jednodušeji  řečeno 

snaha o její transformaci s cílem přizpůsobení jejich činností a popřípadě i velikosti  

současným podmínkám v ČR a její následné přežití v nejbližších několika letech.  

V  této  diplomové  práci  bude  v  další  části  představena  a  poté  analyzována 

reálná malá firma, jejíž jméno je změněno a nadále bude uváděna pouze jako firma 

Müller s.r.o. V práci budou následně použita data z účetních a ostatních záznamů 

firmy.

1 SP ČR: Recese se prohloubila. In: BusinessInfo.cz [online]. 15. 2. 2013 [cit. 2013-03-09]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/sp-cr-recese-se-prohloubila--29212.html 
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Firma se v současné době věnuje prodeji  předplacených karet  operátorů T-

Mobile a Telefónica O2, nicméně majitel má, vzhledem k současným turbulencím na 

trhu subjektivní názor,  že firmu tato činnost již  dlouho neuživí.  Začal proto hledat 

možnosti dalšího přežití a případného dalšího rozvoje do budoucna. Jak vyplyne dále 

z textu, odhadnout budoucí vývoj na jakémkoliv trhu je v současné době nesnadné 

neboť firmy jsou vystaveny zvýšené míře rizika, nejistot a turbulencí nejen ze strany 

trhu, ale i rychle se měnící legislativy. 

Nejprve bude na základě studia literatury vypracována metodika, jejíž pomocí 

bude  problém  analyzován  a  nastíněn  možný  postup  řešení.  Jak  již  bylo  výše 

uvedeno,  současný stav a analýza možností  přežití,  které budou řešeny dále,  se 

dosti liší od původních předpokladů a to díky podstatné změně ekonomické situace i 

prognózy následného vývoje. Následné variantní návrhy se budou opírat o současný 

stav, tedy o situaci v prvním čtvrtletí roku 2013.  

V práci bude zhodnocena jednak současná situace firmy a její  postavení na 

trhu, dále to, nakolik je udržitelné její následné podnikání v oboru včetně návrhů a 

zhodnocení dalších případných variant rozvoje podnikání.

V závěru bude zhodnocena možnost praktické realizace vybrané varianty v této 

firmě, neboť, jak je známo teoretické předpoklady a doporučení se často z různých 

důvodů liší od skutečně realizované varianty. 
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 2 Metodika a postup řešení

Aby bylo možné přistoupit k řešení, je nutno vypracovat metodiku a následně 

popsat  její  aplikaci  v  postupu  řešení.  Studiem literatury bude nalezena  metodika 

používaná jinými autory vhodná pro řešení tohoto problému. Toto studium podkladů 

bude východiskem pro vypracování vlastní metodiky vhodné pro řešení tohoto úkolu, 

neboť  ne  všechny  metody  jsou  bez  úprav  vhodné  pro  analýzu  malé  firmy.  V 

následných  krocích  bude  vypracována  jednak  metodika  a  současně  postup  pro 

aplikaci této metodiky při řešení této diplomové práce.

 2.1 Postup řešení

Na základě studia dostupné literatury byly shromážděny možné přístupy jiných 

autorů (Fotr2, Kubr3) k řešení obdobné problematiky. Na jejich základě byl vytvořen 

následující  postup,  který  bude  použit  k  řešení  této  úlohy.  Postup  lze  rozdělit  na 

několik na sebe navazujících částí.

• Vstupní část – úvod do dané problematiky, získání základních informací 

• Formulace problému -  podmínky životaschopnosti

• Postupy použité pro řešení  obdobné problematiky – přístupy jiných autorů, 

jejich vhodnost, nevhodnost pro potřeby této práce

• Tvorba postupu, jenž bude použit pro vlastní řešení

Nejprve  budou  zjištěny  názory  autorů  na  otázku  životaschopnosti.  Studiem 

literatury  bude  zjištěn  různý  pohled  na  tuto  problematiku,  budou  popsány  různé 

používané metody a zhodnocena jejich vhodnost pro účely této práce. Metoda, nebo 

metody, které budou pro tuto práci nejvhodnější, budou následně upraveny tak, aby 

je  bylo  možno  použít  k  řešení  této  problematiky.  Závěrem  bude  definována 

životaschopnost firmy pro účely této práce.

2 FOTR, Jiří. Manažerské rozhodování. 1.vyd. Praha: Ekopress, 1997, 207 s. ISBN 80-901-9917-8. 
3 KUBR, Milan. Poradenství pro podnikatele a manažery: Zásady a zkušenosti. I. díl. 1.vyd. Praha: Capa, 

1991, 365 s. ISBN 80-706-4036-7. 
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Pro vlastní řešení je nutno se seznámit s charakteristikou zájmové firmy. Tato 

charakteristika bude rozdělena na dvě části. V první části bude shrnuta dosavadní 

historie firmy,  neboť je  nutná pro lepší objasnění  současného stavu.  Pro ilustraci 

historického  vývoje  budou uvedeny tabulka  a  graf  vývoje  tržeb  v  posledních  14. 

letech, která dokreslí historii firmy, neboť obrat je jedním ze stěžejních ekonomických 

ukazatelů.

V  další  části  budeme  seznámeni  se  současným  stavem  firmy.  Současným 

stavem je myšlena situace v roce 2012 až do prvního kvartálu roku 2013. Budou 

popsány činnosti, jimiž se firma zabývá a skutečnosti, mající bezprostřední vliv na její 

činnost, včetně událostí z poslední doby. 

Aby bylo možno se vyhnout zkreslení ekonomických ukazatelů, budou v další 

kapitole popsány rozhodující skutečnosti mající vliv na tyto ukazatele. Při analýze dat 

budou zohledněny tyto  skutečnosti  a  data  budou,  v  rámci  možností,  o  tento  vliv 

očištěna.  Zde  je  třeba  podotknout,  že  údaje  v  účetnictví  nemohou  poskytovat 

potřebné údaje, neboť účetnictví v podmínkách ČR primárně slouží k výpočtu daní a 

nikoliv  k  řízení  firmy.  Budou  tedy použita  data  ze  skladové  evidence,  které  umí 

skladový software zpracovat.

Získané data budou vhodně interpretována formou tabulek, popřípadě grafů. V 

případech kdy dojde k významným odchylkám, které by zkreslovaly výsledky, budou 

tyto  odchylky  objasněny,  popřípadě  nebudou  tato  data  brána  v  úvahu  a  budou 

zobrazena pouze z ilustračních důvodů.

Aby bylo  možno  stanovit,  zda  je  udržitelná  hlavní  činnost,  budou  vyčísleny 

minimální měsíční náklady, které firma má. Uvedená data budou získána z účetnictví 

firmy  za  rok  2012  a  následně  zprůměrována  na  měsíc.  Následně  bude  z 

kumulovaných údajů skladové a účetní evidence vyčíslen průměrný zisk na produkt. 

Na základě těchto dat bude zjištěno, zda uvedené prodeje pokryjí minimální nutné 

náklady a bude vyčíslen rozdíl. V případě zjištěného kladného rozdílu bude vyčíslen 

akceptovatelný  pokles  prodejů,  tedy  jakási  rezerva,  v  případě  záporného  rozdílu 

bude vyčísleno nutné navýšení prodejů a bude zhodnocena dosažitelnost tohoto cíle.
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V dalším kroku bude provedena analýza vitality firmy. Pro tuto analýzu bude 

použita  Pollakova4 metoda,  která  bude  přizpůsobena  pro  hodnocení  malé  firmy 

provozující  obchod  v  kapitole  problematika  životaschopnosti.  Tato  metoda  je 

založena na subjektivním hodnocení jednotlivých charakteristik podniku. Vzhledem k 

tomu, bude výsledek sloužit pouze k hrubé orientaci o životaschopnosti společnosti 

Müller s.r.o., neboť autor v některých případech hodnotí vlastně sám sebe. 

Pro rozšíření stávající činnosti, popřípadě výběru nových vhodných činností je 

nutné  poznat  klíčové  schopnosti  a  firmy a  rovněž jejího  okolí.  Pro  tyto  účely  se 

používá SWOT analýza. 

Jako všechny metody není ani  SWOT analýza vhodná pro všechny případy. 

Tuto metodu však lze použít jako jakési vodítko, kterým směrem by se měla zaměřit 

další pozornost při řešení dané problematiky. 

 Vzhledem  k  tomu,  že  velkoobchodní  trh  předplacených  karet  je  relativně 

uzavřený,  neboť zde operuje méně než 10 konkurentů,  je  tržní  podíl  významnou 

položkou  konkurenčního  boje.  Jednotlivé  firmy  své  tržní  podíly  z  pochopitelných 

důvodů tají.  Na základě dostupných údajů bude zhodnocen současný stav na trhu 

předplacených karet,  množství  a síla konkurentů i  odhadovaný procentuální  podíl 

firmy na trhu. Podíl na trhu bude odhadnut na základě hrubých informací o počtech 

prodaných předplacených karet získaných od jednotlivých operátorů. Operátoři totiž 

tato čísla nesdělují přímo, uvádějí pouze celkový počet zákazníků. Je tedy nutno se 

spolehnout na informace, jež jsou poskytovány neoficiální cestou.

Pro volbu dalších možných směrů rozvoje firmy budou metodou brainstormingu 

a diskuzí vybrány možné směry dalších činností, popřípadě konkrétní činnosti tak, 

aby  došlo  ke  zlepšení  parametrů,  v  nichž  firma  dosahuje  slabších  výsledků, 

popřípadě alespoň k posílení těch, v nichž firma dosahuje výsledků uspokojivých.

Aby bylo možné jednotlivé varianty možného rozvoje porovnat, budou použity 

bodovací  tabulky  2.1 až  2.9,  kdy  varianta  s  nejvyšším  počtem  bodů  bude 

4 POLLAK, Harry. Jak obnovit životaschopnost upadajících podniků. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2003, xii, 122 
s. ISBN 80-717-9803-7. 
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nejpreferovanější. Varianta, jež dosáhne v tabulce 2.9 nejvyššího počtu bodů, bude v 

závěru  vyhodnocena  jako  nejvhodnější  a  bude  doporučena  k  dalšímu  rozvoji.  V 

případě,  kdy  bude  tato  varianta  odmítnuta,  bude  toto  odmítnutí  zdůvodněno  a 

navržena varianta alternativní. 

Aplikací  nejvhodnější  metody  rozvoje  ve  firmě  Müller  s.r.o.  bude  zahájeno 

ověřování výsledků. Hmatatelné výsledky budou k dispozici  až s větším časovým 

odstupem, tedy až po obhajobě této práce. Z těchto důvodů nemohou být součástí  

této práce, neboť výsledky bude možno posoudit až v budoucnu. 

Pokud firma přežije a nová činnost jí dokáže generovat zisk, bude to znamenat, 

že  byla  vybrána  životaschopná  varianta,  i  když  to  v  žádném  případě  nebude 

ukazovat na to, že zvolená varianta byla optimální.

Uvedená struktura rozhodovacího procesu je označována jako analytický model 

rozhodování. V případě rozhodovacích procesů v organizaci je tento postup spíše 

vodítkem neboť v praxi návrhy i volba jednotlivých variant probíhají spíše intuitivně, 

jelikož právě v případě malé firmy se vzhledem ke kumulaci funkcí majitele (vlastník, 

řídící pracovník, prodejce i účetní) více projevuje tak zvaná provozní slepota, s níž 

souvisí jednak neochota k některým nevyzkoušeným věcem, tak snaha o „sázku na 

jistotu“ kdy jsou hledána v prvé řadě osvědčená řešení, která v minulosti fungovala a 

přinášela  zisk.  Naopak  některá  řešení  jsou  z  důvodu  neznalosti  problematiky,  či 

prostě pouze z důvodu pohodlnosti opomíjena. 

Autor  si  uvědomuje  svou  rigiditu,  avšak  přiznání  nedostatku  je  základním 

krokem k jeho odstranění. Je zcela zřejmé, že v současném světě, kdy se neustále 

zkracuje poločas rozpadu znalostí, se objevují nové příležitosti a samozřejmě také 

nové  hrozby.  Výpočetní  technika  společně  s  celosvětovou  sítí  internet  umožňuje 

sdílení informací prakticky on-line. Je tedy nutné sledovat neustále nové trendy a 

změny stávajících trendů. 

V mnoha případech se podnikatelské příležitosti otevírají pouze na roky, nebo 

pouze  na  měsíce  a  špatný  odhad,  či  pouze  špatné  načasování  může  namísto 

očekávaného zisku přinést ztrátu. V minulosti společnost Müller s.r.o. takto nevhodně 
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načasovala  dovoz  a  prodej  MP3  přehrávačů,  kdy  zpočátku,  ač  měla  obchodní 

kontakty, nezahájila jejich dovoz, z důvodu špatného odhadu síly trhu. Tento boom 

trval  jednu vánoční sezonu, kdy dovozci  prodali  prakticky vše, co stihli  dovézt.  V 

následujícím roce již bylo na trhu příliš mnoho dovozců a současně došlo k poklesu 

poptávky. S tím souvisel i silný pokles cen. Obdobnou situaci dnes zažívají tablety,  

kdy například na stránkách jednoho z největších internetových prodejců elektroniky 

firmy Alfa computer z Ostravy5 lze napočítat neuvěřitelných 244 druhů značkových i 

neznačkových tabletů a jejich variant. Vstup na trh s dalším tabletem v současné 

situaci je třeba jistě, vzhledem k silné konkurenci, pečlivě zvážit. 

Rozhodnutí  vedení  firmy o jejím dalším směřování,  mají  -  obzvláště v době 

mimo konjunkturu,  kdy se  daří  prakticky  všem,  podstatný  vliv  na  osud  firmy.   V 

následující části bude rozebrán pohled na problematiku životaschopnosti a tedy na 

možnosti přežití firmy.

Pro vypracování této práce tedy v této kapitole byl  naznačen možný postup 

řešení.  Při  tomto  postupu  bylo  zmíněno  několik  metod,  použitých  při  řešení  této 

diplomové práce. Problematice metodologie se věnuje následující kapitola.

 2.2 Metodologie

V předchozí  části  bylo  v postupu naznačeno použití  metod,  z  nichž některé 

budou v této kapitole dále popsány.

Jednou z nejpoužívanějších metod je tak zvaná SWOT analýza.

SWOT analýza zjišťuje na základě strategického auditu jednak hlavní vnitřní 

silné (Strengths)  a  slabé stránky (Weakneses)  a  rovněž vnější  faktory,  jimiž  jsou 

příležitosti (Oportunities) a hrozby (Threads).

Silné a slabé stránky nezahrnují všechny charakteristické vlastnosti zkoumané 

firmy, je nutné se zaměřit na vlastnosti, jež jsou charakteristické pro kritický faktor 

úspěchu. 

5 ALFA COMPUTER A.S. [online]. [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: http://alfacomp.cz 
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Jako kritický faktor úspěchu lze tedy chápat ty silné a slabé stránky, které mají 

rozhodující  vliv na úspěšnost a měří  se ve srovnání s konkurencí.  Je tedy nutno 

specifikovat ty, které firmu co nejvíce odlišují od konkurence a mají, nebo mohou mít 

podstatný vliv na úspěšnost firmy v tržním prostředí. 

Je tedy nutno odlišovat například studenta na gymnáziu, jenž je ve své třídě 

nejlepší  v  matematice  –  a  je  to  tedy  jeho  silná  stránka  daná  konkurenčním 

prostředím na  gymnáziu.  Po příchodu  na Matematicko-fyzikální  fakultu  University 

Karlovy v Praze se matematika rázem může stát jeho slabou stránkou, neboť se ocitl  

v novém konkurenčním prostředí.

Příležitosti a hrozby – zde je nutno rovněž rozpoznat hlavní příležitosti a hrozby, 

jimž společnost musí čelit. Zvláštní pozornost je třeba věnovat odhadu trendu, jenž 

pravděpodobně bude mít dopad na činnost firmy. 

Příležitosti souvisí se silnými stránkami firmy. V případě změny podnikatelského 

prostředí  může společnost  díky svým silným stránkám využít  tyto  změny ve  svůj 

prospěch.

Obdobně  můžou  slabé  stránky  firmy  při  změnách  prostředí  zvýšit  dopad 

potenciálních hrozeb.  Je však nutno rozlišovat  možný dopad jednotlivých hrozeb. 

Hrozbám, které mohou mít pouze nepatrný dopad na firmu, nebo hrozbám, u nichž 

pravděpodobnost vzniku je nepatrná se není nutno dále věnovat. Hlavní pozornost je 

tedy třeba věnovat  hrozbám,  které  mohou  mít  na  firmu  kritický  vliv,  nebo jejichž 

pravděpodobnost vzniku je vysoká. 

Jak  již  bylo  řečeno  SWOT  analýza  bude  použita  jako  podpůrná,  bude  v 

podstatě pouze uplatněn její princip a výsledek bude sloužit jako inspirace pro další  

návrhy možných variant.

Pro  hodnocení  možných  variant  rozvoje  budou  použity  bodovací  tabulky,  v 

kterých jsou zachyceny jednotlivé hodnocené charakteristiky.  Jednotlivé parametry 

mají bodový rozsah přímo úměrný své důležitosti. Jelikož je v případě jednotlivých 

variant  použita  popisná  analýza,  je  nutné,  pro  zachování  objektivity,  definovat 
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tabulky, které budou použity pro převod této popisné analýzy na body. V následující 

části  tedy  budou  uvedeny  jednotlivé  hodnocené  parametry  v  pořadí  podle  své 

důležitosti. U každé charakteristiky bude uvedeno maximální bodové hodnocení a v 

tabulce bude zachycen převod slovního ohodnocení dané charakteristiky na body. V 

závěru budou jednotlivé parametry zachyceny v hodnotící tabulce  2.9. Tato tabulka 

bude následně použita pro hodnocení jednotlivých variant rozvoje. 

Jako nejdůležitější bude hodnocena znalost produktu a prostředí. Maximum pro 

toto kritérium je 15 bodů a převod charakteristik na body je v následující tabulce.

Tabulka 2.1 - Znalost produktu a prostředí - bodové ohodnocení charakteristik

Bodové ohodnocení Slovní popis znalosti produktu a prostředí 

15
Dlouhodobá znalost oboru a dlouhodobé zkušenosti

14

13
Znalost daného oboru a okrajové zkušenosti se sortimentem

12

11
Znalost daného oboru

10

9

Zkušenosti v příbuzném oboru8

7

6

Zákaznická znalost5

4

3
Povrchní – teoretická znalost

2

1
Žádná znalost prostředí a produktu

0

Zdroj: Vlastní zpracování

Pro  malou  firmu  je  hned  po  znalosti  produktu  a  prostředí  dle  tabulky  2.1 

nejdůležitější kapitálová náročnost, neboť pro firmu bývá obtížné získat úvěr a nové 

aktivity musí převážně financovat z vlastních zdrojů. 
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Následující  tabulka  převádí  kapitálovou  náročnost  v  tisících  Kč  na  bodové 

ohodnocení. Maximální počet bodů je 10.

Tabulka 2.2 - Kapitálová náročnost v tisících korun - bodové ohodnocení charakteristik

Bodové ohodnocení Náročnost v tisících Kč

10 <100

9 100-199

8 200-299

7 300-399

6 400-499

5 500-599

4 600-699

3 700-799

2 800-899

1 900-1.000

0 > 1.000

   Zdroj: Vlastní zpracování

Kapitálová náročnost dle tabulky 2.2 je důležitou položkou. Požadavek na další 

kapitál  závisí  na  možnost  využití  stávající  prodejní  sítě,  kdy  v  ideálním  případě 

zvolený  směr  bude  využívat  současnou  prodejní  síť,  popřípadě  bude  doplňovat 

stávající prodeje či jinak využívat stávajících firemních struktur.  V ideálním případě 

dojde k jisté formě synergie nové činnosti  s činnostmi stávajícími,  kdy další  směr 

podpoří již existující prodeje.
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Následující tabulka zachycuje charakteristiky možností využití současné sítě a 

jejich převod na bodové ohodnocení. Maximální počet bodů je 10.

Tabulka 2.3 - Možnost využití stávající sítě - bodové ohodnocení charakteristik

Bodové ohodnocení Slovní charakteristika možnosti využití stávající sítě

10 Tento sortiment je již nabízen, každý člen sítě je potencionálním 
odběratelem9

8 Obdobný produkt je již nabízen, většina členů je potencionálním 
odběratelem7

6 Produkt je částečně příbuzný sortimentu menšiny členů, malá část je 
potencionálním odběratelem, významná cílová skupina koncových 
zákazníků, 5

4 Pouze několik členů sítě má příbuzný sortiment, úzká cílová skupina, 
využití v jednotkách případů3

2 Zcela odlišný a náročný produkt, možnost využití sítě je téměř 
vyloučena1

Zdroj: Vlastní zpracování

Možnost využití stávající prodejní sítě zpracovaná v tabulce  2.3 je základním 

předpokladem pro prodej. Stejně důležité ovšem je, zda budou jednotliví členové sítě 

ochotni  nový  sortiment  nabízet.  Tato  položka  byla  tedy  rovněž  zahrnuta  do 

hodnocení. 
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Hodnocena  tedy  předpokládaná  ochota  členů  stávající  sítě  nabízet  daný 

produkt. Ochota jednotlivých členů vyzkoušet zavedení tohoto produktu do prodeje 

má  maximální  bodové  ohodnocení  10  bodů.  Převod  charakteristik  na  bodové 

hodnocení zachycuje následující tabulka:

Tabulka 2.4 - Ochota členů sítě nabízet nový sortiment - bodové ohodnocení charakteristik

Bodové ohodnocení Slovní charakteristika ochoty členů sítě

10
Všichni členové sítě budou pravděpodobně ochotni nabízet sortiment9

8
Většina členů bude ochotna sortiment nabízet7

6
Významná část bude ochotna sortiment nabízet5

4
Menšina bude ochotna sortiment nabízet3

2
Téměř nikdo nebude ochoten sortiment nabízet1

Zdroj: Vlastní zpracování

Předpokládaná ochota členů nabízet nový produkt, zachycená v tabulce  2.4, 

stejně jako schopnost využít síť pro daný produkt je důležitá, avšak to, zda se nový 

produkt  podaří  prodávat  v  dostatečných  objemech,  závisí  do  značné  míry  na 

konkurenci. Nejen na její síle, ale také na velikosti trhu, či jeho segmentu a počtu 

existujících konkurentů. 
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Jako  další  parametr  tedy  bude  hodnocena  konkurence.  Maximální  bodové 

ohodnocení v této kategorii je 10 bodů a převod charakteristik na body zachycuje  

následující tabulka:

Tabulka 2.5 - Konkurence - bodové ohodnocení charakteristik

Bodové ohodnocení Charakteristika konkurence 

8 Konkurence pouze několika firem, rozsáhlý trh, mnoho výklenků

7
Konkurence omezeného počtu firem, velký trh, existují výklenky

6

5

Větší konkurence, zatím nenasycený trh s růstovým potenciálem 4

3

2
Tvrdá konkurence, omezený trh

1

      Zdroj: Vlastní zpracování

Tabulka  2.5 zachycuje bodové vyhodnocení konkurence. Aby zboží mohlo být 

dodáváno  na  trh  prostřednictvím  sítě  a  čelit  konkurenci  ostatních  prodejů  nebo 

dovozců, je nutno jej dovézt. Dovoz zboží může v případě letecké dopravy značně 

zvýšit cenu, nutnost lodní dopravy naopak prodlužuje obrátku kapitálu.
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Náklady na dovoz tedy budou hodnoceny jako další parametr s maximálním 

bodovým ohodnocením 5  a  převod charakteristiky na  body zachycuje  následující 

tabulka:

Tabulka 2.6 - Očekávané náklady na dovoz - bodové ohodnocení charakteristik

Bodové ohodnocení Očekávané náklady na dovoz

5 Zanedbatelné i při letecké dopravě (<5 % z pořizovací ceny)

4 Nízké i při letecké přepravě (<10 % z pořizovací ceny)

3 Přijatelné – v případě potřeby lze použít leteckou přepravu (<15 %)

2 Letecká doprava akceptovatelná pouze v případě kritické situace, 
zásah do marží (<25 % z pořizovací ceny) 

1 Letecká doprava vyloučena (~ 50%), nutný pouze lodní transport

Zdroj: Vlastní zpracování

Tabulka  2.6 bodově ohodnocuje náklady na dovoz zboží. Dovezené zboží je 

nutné uskladnit. V očekávaných nákladech na sklad se promítne to, zda lze využít 

stávající  skladové  prostory,  či  zda  je  nutno  použít  sklady  například  logistického 

partnera a rovněž, zda je nutné, aby byl sklad vybaven manipulační technikou. 

Do hodnocení  tedy byly  zavedeny i  očekávané  nároky na sklad.  Maximální 

počet bodů je 5 a převod charakteristik na body je v následující tabulce:

Tabulka 2.7 - Očekávané nároky na sklad - bodové ohodnocení charakteristik

Bodové ohodnocení Očekávané nároky na sklad

5 Lze využít současné sklady, není nutná technika

4 Nárazově nutnost pronájmu skladů, bez techniky

3 Nutnost pronájmu skladů na část období 

2 Nelze bez pronájmu skladů

1 Nutnost pronájmu skladů se speciální manipulační technikou

Zdroj: Vlastní zpracování
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Po  ohodnocení  očekávaných  nároků  na  sklad  dle  tabulky  2.1 je  zde  další 

položka, která souvisí se zbožím a to očekávané náklady na reklamace. Náklady se 

odvíjejí jednak od ceny a hmotnosti výrobku, tak od toho, zde lze reklamaci vyřídit ve  

vlastní režii, či zda je nutná smlouva se specializovanou firmou. 

Očekávané  náklady  na  vyřízení  reklamace  představují  poslední  hodnocený 

parametr  s  bodovým ohodnocením 5.  Následující  tabulka  zachycuje  opět  převod 

charakteristik na bodové ohodnocení.

Tabulka 2.8 - Očekávané náklady na reklamace - bodové ohodnocení charakteristik

Bodové ohodnocení Očekávané náklady na reklamace

5 Nízké náklady, záruku drží výrobce, výměna kus za kus

4 Bez servisního partnera ve vlastní režii

3 Nutná servisní smlouva, nízké procento reklamací

2 Nutná servisní smlouva, nezanedbatelné náklady na transport

1 Nutný servis u zákazníka, smlouva s firmou

          Zdroj: Vlastní zpracování

Po definici  bodového ohodnocení nákladů na reklamace, které je uvedeno v 

tabulce  2.8,  již  tedy  jsou  k  dispozici  bodová  ohodnocení  všech  charakteristik  a 

výsledné hodnocení každé varianty bude získáno vyplněním bodových ohodnocení 

charakteristik z tabulek 2.1 až 2.8 ze stran 11 až 17 do následující tabulky:
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Tabulka 2.9 - Hodnocení variant - bodové ohodnocení charakteristik

Hodnocený parametr  Nejvyšší hodnota

Znalost prostředí 15

Kapitálová náročnost 10

Možnost využití sítě 10

Ochota členů sítě 10

Míra konkurence 8

Náklady dovoz 5

Náklady sklad 5

Náklady reklamace 5

Celkem 68

       Zdroj: Vlastní zpracování

Varianta, která dosáhne v tabulce  2.9 nejvyššího počtu bodů, bude v závěru 

vyhodnocena jako nejvhodnější a bude doporučena k dalšímu rozvoji. V případě, kdy 

bude tato varianta odmítnuta, bude toto odmítnutí zdůvodněno a navržena varianta 

alternativní. 

 2.3 Dílčí shrnutí

V této kapitole byl navržen možný postup k řešení této diplomové práce, který 

lze ve stručnosti  shrnout takto: V počátku bylo naznačeno rozdělení na jednotlivé 

dílčí  části  a  postupné  seznámení  s  těmito  částmi.  Po  získání  informací  o  dané 

problematice,  včetně  zjištění  názorů  jiných  autorů  na  řešení  této  problematiky 

následuje seznámení s návrhem vlastního přístupu k řešení. Pro vlastní řešení je 

nutno získat informace o zájmové firmě. Následuje charakteristika zájmové firmy a 

její  rozdělení  na  historii  a  současný  stav.  Pro  následnou  analýzu  ekonomických 

ukazatelů jsou zvažovány skutečnosti,  mající  vliv na tyto ukazatele. Tyto očištěné 

ukazatele jsou vhodně prezentovány. Pro následné zjištění vitality firmy je použita 

upravena Pollakova metoda, která bude podrobně rozvedena v kapitole problematika 

životaschopnosti. Dalším krokem bude zjištění udržitelnosti současné hlavní činnosti. 

Pro  možné  variantní  návrhy  rozvoje  bude  jako  východisko  použit  výstup  SWOT 

analýzy. Jednotlivé varianty budou hodnoceny prostřednictvím hodnotících tabulek, 
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vítězná varianta bude doporučena k dalšímu rozvoji. Použité metody a to sice SWOT 

analýza a hodnocení rozvojových variant jsou následně popsány v metodologii. 

Aby bylo možno problém uchopit,  je nejprve nutné vědět,  co se skrývá pod 

pojmem životaschopnost. Problematika životaschopnosti bude probrána v následující 

kapitole. 
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 3 Problematika životaschopnosti firmy

Tato kapitola obsahuje poznatky z dostupné literatury, která byla v rámci této 

problematiky studována.

Problematikou další životaschopnosti firmy se dříve nebo později začne zabývat 

téměř každá firma. Značná část podniků po jisté době nechtěně zaniká6 i přesto, že 

většina  zakladatelů  plánovala  při  jejím  založení,  že  firma  bude  existovat  věčně, 

předpokládala její předání následujícím generacím, potomkům, popřípadě vnukům. 

Skutečnost však bývá jiná. Firma se dostane do krize, což je vlastně obdoba 

nemoci u člověka a není-li tato krize řešena -  nejsou-li učiněna opatření na záchranu 

podniku (nemoc léčena) dojde k jeho úpadku a zániku. Soubor opatření, které mají 

podnik vyvést z krize, se nazývá sanace. 

 3.1 Podmínky životaschopnosti

Svou životaschopnost tedy podnik udržuje stálou inovací, kdy činnosti, jež jsou 

na  sestupu,  jsou  nahrazovány  činnostmi  novými.  Trvale  si  tak  udržuje  portfolio 

činností,  jejichž  část  je  na  vzestupu,  část  na  vrcholu  a  část  na  sestupu.  Podle 

Pollaka7  tedy není nutné, aby podnik, je-li správně řízen, zažíval podnikové cykly. 

Životnost hospodářského podniku je v podstatě neomezená, neboť krize podniku a 

tedy nutnost sanace není způsobena stářím podniku, ale především selháním jeho 

managementu. 

Kotler8 v  kapitole  „Thriving  in  The  Age  of  Turbulence“  definuje  Business 

Enterprise  Sustainability  (BES)  tedy  udržitelnost  obchodní  činnosti  firmy.  Píše  o 

činnostech směřujících k prodloužení života firmy, což je vlastně snaha o udržení 

životaschopnosti.  Pro zachování životaschopnosti je dle něj třeba „dual vision“ tedy 

dva pohledy:

6 POLLAK, Harry. Jak obnovit životaschopnost upadajících podniků. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2003, xii, 122 
s. ISBN 80-717-9803-7. 

7 POLLAK, Harry. Jak obnovit životaschopnost upadajících podniků. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2003, xii, 122 
s. ISBN 80-717-9803-7. 

8 KOTLER, Philip a John A CASLIONE. Chaotics: the business of managing and marketing in the age of 
turbulence. 1st ed. New York: American Management Association, 2009, xiii, 206 p. ISBN 08-144-1521-0. 
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Pohled  současný.  Zde  je,  mimo  jiné,  třeba  jasná  definice  podnikatelských 

činností, formování firmy dle potřeb zákazníků a soulad mezi funkčními a obchodními 

aktivitami firmy. 

Pohled budoucí  – plánování  pro budoucnost.  Je nutná redefinice podnikání, 

změna  činností  za  účelem  plnění  budoucích  požadavků  trhů  a  zákazníků, 

reorganizace  za  účelem  schopnosti  čelit  budoucím  výzvám  a  řídit  změny  ve 

prospěch budoucích činností.

Jako  další  navrhuje  rozdělení  plánování  na  krátkodobé,  střednědobé  a 

dlouhodobé což je v souladu s doporučeními moderního managementu. 

Svět dle Kotlera vstupuje do nové ekonomické úrovně a směřuje jeho slovy: 

„From Normality to Turbulence“,  tedy od normálního stavu,  na nějž jsme zvyklí  k 

turbulencím.  Turbulenci dále definuje jako  neočekávanou a náhlou změnu, která 

zasahuje firmu a její  okolí.  Tyto změny,  nelze předvídat,  lze se však na jejich 

příchod připravit. Nečekané důsledky může mít i malá lokální změna, což bývá 

označováno jako „butterfly efect“. Vědci se shodují, že mávnutí motýlích křídel 

může do jisté míry například ovlivnit počasí.

Obdobným směrem jdou úvahy Kiernana9 v jeho knize.  Podle něj dojde díky 

rozvoji  komunikačních a informačních technologií k dalšímu zrychlení vývoje, k 

prudké  globalizaci  trhů,  konkurence,  obchodních  zvyklostí  a  manažerských 

inovací. Tyto technologie umožňují  globálním firmám ještě lépe využívat svých 

potenciálů. 

Kiernan jde ještě dále, když tvrdí že dochází k „Soumraku vlád“, kdy vlády 

jednotlivých zemí přestávají mít kontrolu nad ekonomikou svých zemí.  Některé 

globální  korporace  přesahují  objemem  svých  tržeb  HDP  menších  států. 

Rozhodnutí velké korporace může nejenom významně změnit lokální podmínky, 

ale může také vést k nečekaným změnám na druhé straně planety. 

Příkladem je hypoteční krize, kdy pád banky Bear Stearns nastartoval vlnu 

bankrotů a pádu Globálních trhů. 

9 KIERNAN, Matthew J. Inovuj, nebo nepřežiješ! Zásady strategického řízení pro 21. století. 1.vyd. Praha: 
Management Press, 1998, 254 s. ISBN 80-859-4356-5. 
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Kiernan  očekává  exponenciální  nárůst  nestálosti,  složitosti  a 

nepředvídatelnosti změn. 

Na jedné straně platí, že silnější posiluje a slabší oslabuje. Avšak i zde, jako 

téměř ve všech oborech lidské činnosti, existují výjimky. Slabší v rámci boje o přežití  

vyvíjí úsilí směřující k jeho udržení na trhu, popřípadě zvýšení tržního podílu. Silnější  

však  musí  vyvíjet  značné  úsilí  k  tomu,  aby  se  udržel  na  vrcholu,  neboť  jeho 

konkurenti jsou připraveni převzít jeho pozici. Stačí chvilkové zaváhání, strategická 

chyba, nebo jeho spoléhání se na svou jedinečnost a podnik přijde o své prvenství. 

Toto je možné sledovat například na pozici výrobce mobilních telefonů Nokia. 

Firma Nokia dominovala celému trhu mobilních telefonů neuvěřitelných 14 let10, kdy 

její podíl dosahoval desítek procent a stále rostl. Telefony této firmy byly etalonem 

pro ostatní.  Stačilo však relativně krátké zaváhání a několik chyb v strategických 

rozhodnutích a podnik má v současné době 19% tržní  podíl11 a druhé místo.   V 

segmentu chytrých telefonů, jenž je v současnosti  považován za nejdůležitější,  je 

situace  ještě  horší,  neboť  operační  systémy Symbian  a  Windows  8  které  Nokia 

používá ve svých telefonech, mají pouze 4,1 %. Podíl  Nokie je však díky dalším 

výrobcům nabízejícím Windows 8 ještě nižší. 

V knize „Jak obnovit životaschopnost upadajících podniků“12 autor uvádí, že v 

letech 1995-2003 u nás každoročně zaniklo 17 až 28 tisíc firem. Zánik těchto firem 

dozajista znamenal ztráty nejen pro jejich majitele, společníky, banky a zaměstnance, 

ale také pro státní a obecní rozpočty. 

Vzhledem k vysokému počtu zanikajících firem se statisticky každý podnik dříve 

čí později dostane do krize a bude postaven před problém restrukturalizace, sanace, 

revitalizace či resuscitace.

10 MOBIL.CZ. Světovou jedničkou je Samsung, Nokia spadla z vrcholu po čtrnácti letech. [online]. [cit. 2013-
02-11]. Dostupné z: http://mobil.idnes.cz/samsung-je-svetovou-jednickou-nokia-dramaticky-klesa-
pd4-/mob_tech.aspx?c=A120427_092543_mob_tech_jm 

11 Gartner Says Worldwide Mobile Phone Sales Declined 1.7 Percent in 2012. [online]. [cit. 2013-03-15]. 
Dostupné z: http://www.gartner.com/newsroom/id/2335616 

12 POLLAK, Harry. Jak obnovit životaschopnost upadajících podniků. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2003, xii, 122 
s. ISBN 80-717-9803-7. 
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Poměrně důkladně rozebírá ve své knize Harry Pollak13 - v kapitole „Předpověď 

životaschopnosti  podniku,  současná  úrovni  poznání“  otázku,  zda  vůbec  lze 

životaschopnost podniku předpovědět. Ekonomové se ve svých analýzách zpravidla 

otázkou vitality podniku nezabývají. Zajímá je, což je klíčové zejména pro banky a 

investory, možnost úpadku podniku. Z tohoto důvodu se většina ekonomů zabývala 

pouze touto problematikou. 

Někteří  ekonomové  se  však  otázkou  životaschopnosti  zabývali.  Následně 

budou uvedeny jednotlivé metody.  Tyto metody nebyly zkoumány jednotlivě v dílech 

zmíněných autorů, jedná se o výtah z přehledu uvedeného v Pollakově14 knize. 

 3.2 Používané metody hodnocení na základě historických dat

W.H. Beaver ve své práci analyzoval 79 amerických podniků zaniklých v letech 

1954-1964. Sledoval jejich finanční ukazatele,  a poté je porovnal s podniky, které 

přežily. Pro výzkum použil podniky s různou velikostí obratu, působící v odlišných 

průmyslových odvětvích. 

Ke každému ze zaniklých podniků se snažil  najít  podnik, jenž je srovnatelný 

svou  velikostí  a  oborem  činnosti  tak,  aby  jeho  hodnocení  bylo  pokud  možno 

objektivní. Při analýze jednotlivých profilů a porovnání průměrných hodnot zjistil, že 

zhruba  5  let  před  úpadkem  začaly  jednotlivé  podniky  vykazovat  rozdíly  oproti 

průměru odvětví. Mimo jiné rostl poměr celkového zadlužení a aktiv, klesal poměr 

cash flow na celkovém dluhu (až do záporných hodnot), klesal příjem na jednotku 

aktiv.  Pozoruhodné je, že bankrotující podniky sice zaznamenaly nižší aktiva oproti 

průměru odvětví, nicméně prudký pokles těchto aktiv se dostavil až bezprostředně 

před úpadkem, tedy v posledním roce existence podniku, kdy již pravděpodobnost 

záchrany podniku prudce klesá.

Dle jeho tvrzení sice uvedené ukazatele přinášejí užitečné informace, ale při 

jejich interpretaci je nutno zachovávat opatrnost, neboť ne každý ukazatel má stejnou 

13 POLLAK, Harry. Jak obnovit životaschopnost upadajících podniků. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2003, xii, 122 
s. ISBN 80-717-9803-7. 

14 POLLAK, Harry. Jak obnovit životaschopnost upadajících podniků. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2003, xii, 122 
s. ISBN 80-717-9803-7 s. 14-27
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vypovídací schopnost. Paradoxně dospěl k závěru, že spíše než podniky směřující k 

zániku lze touto metodou spolehlivě identifikovat životaschopné podniky. 

Nevýhodou této metody je, že Beaver ji použil pouze na velké a střední podniky,  

neboť,  jak sám uvádí,  menší podniky neposkytují  dostatek spolehlivých podkladů. 

Dále  hodnocení  vitality  závisí  do  značné  míry  na  prostředí,  v  němž  se  podniky 

pohybují a tyto exogenní faktory nemohou být v účetnictví zachyceny.

J.W.Wilkox – pracoval s modelem hráčovy zkázy v procesu pravděpodobnosti, 

kdy na základě statistických výpočtů definuje,  zda je  u  podniku pravděpodobnost 

zániku  nízká  či  vysoká.  Jeho  vzorec  lze  spolehlivě  použít  pro  pravděpodobnost 

zániku v časovém horizontu přibližně pěti let, avšak účinnost této metody nebyla v 

praxi známa. Sám Wilcox tuto metodu srovnával s Beaverovou metodou a došel k 

závěru, že korelace je dobrá.

Wilkox tuto metodu vypracoval s tím, že předpověď zániku metodou výběrových 

ukazatelů  není  spolehlivá,  neboť  vedení  podniku  má  možnost  zkreslovat  tyto 

ukazatele a tyto metody vzhledem ke krátkému sledovanému období nezachycují  

časovou proměnlivost finančních dat.  

Tato metoda rovněž vychází z údajů v účetnictví a nezachycuje vnější faktory, 

které mají na životaschopnost podniku podstatný vliv.

Poměrně  známější,  je  metoda,  jež  se  snaží  pomocí  tak  zvaného  Z-score 

vyhodnotit pravděpodobnost úpadku. Autorem této metody je E.I.Altman, který tuto 

metodu vypracoval v roce 1968. 

Na základě dat z celkem 66 amerických společností, z nichž 33 zaniklo. Pro 

svou práci použil podniky střední velikosti, neboť historicky bylo prokázáno, že větší 

podniky mají menší pravděpodobnost zániku.

J.Argenti a R.J. Taffer použili tuto metodu v roce 1977 v Anglii na místní podniky 

a zjistili, že hodnoty Z-score jsou odlišné pro Anglii, liší se v jednotlivých odvětvích a 

podléhají změnám v závislosti na časovém vývoji a vývoji ekonomických cyklů.
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V našich podmínkách aplikovali Altmanovu metodu  Inka a Ivan Neumaierovi. 

Jejich metoda je známa jako IN index. 

IN index údajně s velkou pravděpodobností (téměř 85 %) vyjadřuje, zda podnik 

tvoří  či  netvoří  hodnotu  a  dále  s  vysokou  mírou  spolehlivosti  (téměř  99  %) 

zaznamenává případy, kdy podnik ztrácí hodnotu. 

V  roce  1995  byla  tato  metoda  autory  za  použití  dodatečných  ukazatelů 

modifikována na metodu  IN95. 

Index IN tedy ukazuje, zda podnik tvoří hodnotu, ale neukazuje tedy na jeho 

vitalitu, neboli životaschopnost. 

Tamariho index rizika – tato metoda opět vychází z finančních ukazatelů, na 

jejichž základě je provedeno bodové hodnocení, jenž ukazuje na kvalitu podniku.

Veškeré  tyto  metody  mají  stejnou  nevýhodu.  Pracují  pouze  s  historickými 

účetními daty a chybí jim schopnost indikace budoucího směru vývoje. Spoléhání se 

na údaje, jenž poskytuje podnikové účetnictví zachycující minulý stav, je nebezpečné 

a  může  představovat  vážný  problém do  budoucna.  Je  to  vlastně  obdobné,  jako 

bychom se snažili řídit automobil po neznámé cestě na základě pohledu do zpětného 

zrcátka.  Následující  metody  se  snaží  o  jakousi  předpověď  budoucího  vývoje  na 

základě známých dat.

 3.3 Metody pracující s prognózou budoucího vývoje

Dresdner  Management  Consult  GmbH používá  metodu  která  na  základě 

matematického vzorce  a  analýzy dat,  jenž  jsou  získána za  poslední  čtyři  roky z 

rozvahy a výsledovky. Následně jsou vyhodnocené údaje přeneseny do trendových 

křivek  a porovnávány s  tendencemi  trhu  metodami  podobnými  technické analýze 

akcií.  Je  otázkou,  zda  se  nejedná  o  marketingový  tah,  neboť  firma  nezveřejnila 

podrobnosti ohledně vzorce, jimž analyzuje uvedená data.
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Nepřímý  způsob  ohodnocení  vitality  hospodářských  podniků  pomocí  výčtu 

klíčových  vlastností,  které  mají  zaručit  výkon  podniku  a  tím  také  jeho 

životaschopnost. Zabývali se jím například Peters a Waterman. 

U  této  metody  zjišťujeme,  že  názor  na  klíčové  vlastnosti  podniku  se  liší  v 

závislosti na konkrétním kulturním prostředí a tradicím.

Harry Pollak se snaží, ve své knize15 zavést další hodnocení životaschopnosti 

podniku,  kdy  na  základě  subjektivního  bodového  hodnocení  deseti  charakteristik 

stanovuje  vitalitu  podniku  v  rozsahu  „podnik  je  v  krizi“  až  po  „vitalita  je  téměř 

zaručena“.

Vzhledem k tomu, že tato metodika bude východiskem pro vlastní hodnocení 

životaschopnosti  firmy,  bude  zde  podrobněji  objasněna.  Metoda  je  založena  na 

subjektivním  hodnocení  celkem  10  charakteristik,  jejichž  seznam  a  bodové 

ohodnocení zachycuje následující tabulka:

Tabulka 3.1: Hodnocení životaschopnosti podniku

Charakteristika Cíl bodů

1. Výzkum trhu cílený na pokrok 13

2. Výrobky odpovídající trhu 12

3. Spokojenost finančních účastníků 11

4. Spokojení zákazníci 11

5. Poměr k životnímu prostředí 11

6. Kapitálová základna 10

7. Výhodná lokalizace podniku 9

8. Finanční výsledek 8

9. Školení a motivovaní zaměstnanci 8

10. Spolehlivý dodavatelé 7

Celkem 100

Zdroj: Vochozka (2011)

15 POLLAK, Harry. Jak obnovit životaschopnost upadajících podniků. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2003, xii, 122 
s. ISBN 80-717-9803-7. 
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Pro převod jednotlivých charakteristik stavu na bodové ohodnocení jsou použity 

tabulky.  Podrobněji  je  pro  tuto  variantu  rozpracoval  například  Vochozka16 a  jsou 

součástí přílohy číslo 1 této práce. 

Na  základě  dosažených  výsledků  je  potom  vitalita  podniku  dle  následující 

tabulky:

Tabulka 3.2: Vitalita podniku

Interval dosažených bodů Slovní hodnocení

81-100 Vitalita je téměř zaručena

61-80 Vitalita je pravděpodobná

41-60 Vitalita bez zásahu není zajištěna

21-40 Podnik je nemocný

0-20 Podnik je v krizi

  Zdroj: Vochozka (2011)

Pro  vlastní  hodnocení  malé  firmy  zabývající  se  obchodní  činností  je  nutno 

hodnotící  kritéria  upravit,  neboť  některá  jsou  pro  tyto  potřeby  nepřesná,  protože 

například  podnik  nevykonává  výrobní,  ale  obchodní  činnost  a  nemá tedy vlastní 

výzkum, ale provádí výzkum trhu. Některé charakteristiky se podniku vůbec netýkají,  

neboť nemají na podnik žádný vliv, popřípadě je jejich vliv nepatrný jako například v 

případě životního prostředí, popřípadě umístění firmy.

16 VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, 246 
s. Finance (Grada). ISBN 978-80-247-3647-1. 
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Za nejdůležitější kritérium životaschopnosti firmy a tomu odpovídající maximální 

ohodnocení 16 bodů jsou tržní trendy a jejich sledování.  Převod charakteristik na 

bodové ohodnocení je v následující tabulce.

Tabulka 3.3 - Tržní trendy a jejich sledování - bodové ohodnocení charakteristik

Bodové ohodnocení Charakteristika přístupu k tržním trendům

16 Sledování světových trendů včetně odhadu budoucího vývoje, snaha 
být o krok napřed

15
Snaha o extrapolaci trendů pro místní podmínky

14

13
Následování trendů místní konkurence

12

11
Sledování místních trendů a jejich případná analýza 

10

9
Ustrnutí na minulých trendech, podnik ví o nových

8

7

Ustrnutí na minulých trendech, podnik se o nové nezajímá6

5

4
Ustrnutí na minulých trendech, podnik se o nové trendy nezajímá

3

2
Úplná ignorace trendů, kroky zpět, proti proudu

1

Zdroj: Vlastní zpracování dle Pollaka

Zatímco sledování tržních trendů uvedené v tabulce 3.3 je pro obchodní firmu 

nejdůležitější, další v pořadí s ohodnocením 15 bodů je nabízený sortiment. 
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Sortiment úzce souvisí se sledováním trendů. Především jde o to, zda je jeho 

šíře v souladu s požadavky zákazníků a zda je sortiment sledované firmy srovnatelný 

se sortimentem konkurence. Není tedy důležitá pouze šíře sortimentu dle požadavku 

zákazníků, ale také jeho šíře ve srovnání s konkurencí a aktuálnost. Jako následující 

je uvedena tabulka, v níž jsou slovní charakteristiky převedeny na body.

Tabulka 3.4 - Nabízený sortiment - bodové ohodnocení charakteristik

Bodové ohodnocení Charakteristika sortimentu

15 Sortiment odpovídá zcela trhu a je větší než u konkurence

14
Sortiment odpovídá trhu a je mírně větší než u konkurence

13

12
Obdobný sortiment jako většina konkurentů

11

10
Sortiment je mírně nižší než u konkurence – zaměření na segment

9

8 Sortiment je výrazně nižší, zaměření na úzkou skupinu – tzv. 
„niches“7

6
Sortiment je úzký a převážně neaktuální

5

4
Sortiment neodpovídá trhu „vychází z módy“

3

2 Sortiment zcela neodpovídá trhu, je neprodejný bez masivních 
dotací.1

Zdroj: Vlastní zpracování dle Pollaka

Hodnocení  sortimentu  dle  tabulky  3.4 je  svázáno  jednak  se  sortimentem 

konkurence a jednak s požadavky zákazníků na jeho šíři. Sortiment tedy, mimo jiné 

ovlivňuje spokojenost zákazníků. 
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Spokojenost  zákazníků  následuje  jako  další  v  pořadí  a  bylo  jí  přiděleno 

maximálně 14 bodů.

Tabulka 3.5 - Spokojenost zákazníků - bodové ohodnocení charakteristik

Bodové ohodnocení Charakteristika spokojenosti zákazníků 

14 Trvalý růst obratu

13 Spolehlivost dodávek a podpůrné služby odpovídají očekávání

12
Žádné reklamace

11

10 Kvalitní komunikace se zákazníky

9
Intenzivní marketing

8

7 Příliš velkorysá reklama a publicita na úkor péče o zákazníky

6
Nedostatečný zájem o potřeby zákazníků

5

4
Časté reklamace

3

2
Časté a neprofesionálně řešené reklamace

1

Zdroj: Vlastní zpracování dle Pollaka

V tabulce 3.5 bylo vyjádření spokojenosti zákazníků. Spokojenost zákazníků je 

důležitým předpokladem pro spokojenost finančně zainteresovaných, neboť pouze 

spokojený zákazník přinese firmě dostatek finančních prostředků a to opakovaně.  
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Následující tabulka převádí spokojenost finančně zainteresovaných na bodové 

hodnocení. Maximální počet dosažených bodů je 13.

Tabulka 3.6 - Spokojenost finančně zainteresovaných - bodové ohodnocení charakteristik

Bodové ohodnocení Charakteristika spokojenosti

13
Dodatečné výhody společníkům

12

11
Veškeré pohledávky zaplaceny

10

9
Veškeré závazky dodrženy

8

7

Využití úvěru od dodavatelů6

5

4 Honba za úvěrem na překlenutí likvidity

3

Faktoring, leasing2

1

  Zdroj: Vlastní zpracování dle Pollaka

V  tabulce  3.6 bylo  uvedeno  ohodnocení  pro  spokojenost  finančně 

zainteresovaných  osob.  Spokojenost  je  ovlivňována  další  hodnocenou 

charakteristikou a to kapitálovou základnou. 
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Následuje tabulka hodnocení kapitálové základny. Maximální počet dosažených 

bodů je 12.

Tabulka 3.7 - Kapitálová základna - bodové ohodnocení charakteristik

Bodové hodnocení Charakteristika kapitálové základny

12 Firma nemá dluhy

11
Zdravý poměr vlastního kapitálu ke kapitálu cizímu

10

9
Investice kryté z vlastního výnosu8

7 Dostatečné provozní rezervy (riziko u zákazníků)

6 Skryté rezervy (ocenění inventáře)

5 Velkorysá amortizace

4

Zdravé investice

3

2

1

0

       Zdroj: Vlastní zpracování dle Pollaka

V  tabulce  3.7 bylo  zobrazeno  hodnocení  kapitálové  základny.  Vhodná 

kapitálová  základna  se  příznivě  projeví  v  hospodaření  společnosti  a  významným 

způsobem ovlivňuje finanční výsledek.
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V následující tabulce je uvedeno bodové hodnocení charakteristik pro finanční 

výsledek. 

Tabulka 3.8 - Finanční výsledek - bodové ohodnocení charakteristik

Bodové hodnocení Charakteristika finančního výsledku 

11
Cashflow rostoucí o 15 a více %

10

9
Podnik na bodu zvratu

8

7
Stagnace

6

5
Podnik silně zatížen riziky z podnikání

4

3
Podnik úvěru neschopný

2

1
Podnik insolventní

0

    Zdroj: Vlastní zpracování dle Pollaka

Finanční  výsledek,  jehož  bodové  ohodnocení  je  v  tabulce  3.8 je  jedna  z 

charakteristik,  která  je  méně  subjektivní,  neboť  slovně  zachycuje  současný  stav 

zjistitelný z účetnictví firmy.
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Následující  tabulka  zachycuje  hodnocení  zaměstnanců.  Přístup  k  této 

problematice v rámci firmy je opět převeden na body.

Tabulka 3.9 - Zaměstnanci - bodové ohodnocení charakteristik

Bodové hodnocení Charakteristika zaměstnanců

10 Stanovení zodpovědnosti a pravomocí, a to na základě přesného 
popisu vykonávané funkce9

8
Přísný výběr zaměstnanců

7

6 Vnitropodnikové vzdělávání zaměřené na výkon příslušné funkce

5 Vzdělávání zaměřené na zdokonalování dovedností

4 Vzdělávací pobyty mimo podnik

3 Odměny (povýšení) za dobrý výkon

2 Pravidelná informovanost zaměstnanců

1 Optimální věkové složení zaměstnanců, délka pracovní doby a 
minimální fluktuace0

Zdroj: Vlastní zpracování dle Pollaka

Tabulka  3.9 převádí  charakteristiky  zaměstnanců  na  bodové  ohodnocení.  V 

případě  malé  firmy  a  obzvláště  v  případě  rodinného  podniku  je  třeba  počítat  s 

vysokou mírou subjektivity při tomto hodnocení, neboť hodnotitel hodnotí nejen sebe, 

ale i své blízké.  

Poslední  hodnocenou  položkou  jsou  dodavatelé,  neboť  dodavatelé  mohou 

rovněž významně ovlivnit  životaschopnost  firmy,  obzvláště  mají-li  na trhu výsadní 

postavení.  Následující  tabulka  zachycuje  převody  charakteristik  dodavatelů  na 

bodové ohodnocení.
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Tabulka 3.10 - Dodavatelé - bodové ohodnocení charakteristik

Bodové hodnocení Charakteristika dodavatelů

9 Podpora dodavatelů při uvádění novinek

8
Spolupráce v logistice7

6
Spolehlivost dodávek a podpůrné služby5

4
Dodavatelský úvěr3

2
Omezený okruh dodavatelů1

0 Neexistuje výběr dodavatelů

   Zdroj: Vlastní zpracování dle Pollaka

Tabulkou  3.10, která definuje převod charakteristik dodavatelů na body, výčet 

hodnocených charakteristik končí. Hodnocení firmy bude získáno zápisem bodových 

hodnot  příslušejících  jednotlivým  charakteristikám  převedených  na  body 

prostřednictvím tabulek  3.3 až  3.10 umístěných na stránkách  28-35 do následující 

bodovací tabulky,

Tabulka 3.11 - Charakteristiky pro hodnocení vitality firmy

Hodnocená charakteristika Cíl bodů

1. Tržní trendy 16

2. Sortiment odpovídající požadavkům trhu 15

3. Spokojení zákazníci 14

4. Spokojenost finančních účastníků 13

5. Kapitálová základna 12

6. Finanční výsledek 11

7. Zaměstnanci 10

8. Dodavatelé 9

Celkem 100

         Zdroj: Vlastní zpracování dle Pollaka
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Získané bodové ohodnocení z tabulky 3.11 vlastně vyjadřuje procentuální šanci 

malé  firmy  na  přežití.  Převedení  těchto  procent  na  slovní  hodnocení  zachycuje 

následující tabulka.

Tabulka 3.12 - Slovní vyjádření bodového hodnocení

Interval dosažených bodů Slovní hodnocení

81-100 Vitalita je téměř zaručena

61-80 Vitalita je pravděpodobná

41-60 Vitalita bez zásahu není zajištěna

21-40 Podnik je nemocný

0-20 Podnik je v krizi

  Zdroj: Vochozka (2011)

Slovní  vyjádření  vitality dle tabulky  3.12 popisuje stav firmy a její  výhled do 

budoucna.  U malé firmy je náhled na problematiku životaschopnosti poněkud jiný, 

než u firem velkých. Je to dáno především úzkou provázaností vlastníka s vedením, 

neboť  se  často  jedná  o  tytéž  osoby.  Vlastník  tedy ví  o  problémech  firmy takřka 

okamžitě a může neprodleně reagovat. Otázkou zůstává jeho kvalifikace, na které 

závisí to, zda si uvědomuje závažnost těchto problémů. V následující kapitole bude 

definován autorův pohled na otázku životaschopnosti malé firmy, tedy to, co očekává 

od životaschopné firmy.

 3.4 Problematika životaschopnosti malé firmy

Pro účely této práce bude v rámci  problematiky životaschopnosti  zkoumáno, 

zda je zájmová firma schopna svou činností  vytvořit  dostatek prostředků pro svůj 

provoz a dále přiměřený zisk v následujících 2 až 3 letech. Odhad pro delší období je  

v případě malé firmy zatížen již značnou mírou nejistoty a rizika vzhledem k častým 

změnám zákonů, ekonomických podmínek, cen energií a dopravného. Zároveň bude 

zjišťováno, zda existují další perspektivní obory, kterým by se firma mohla věnovat a 

zajistit  si  tak případné další  příjmy v  delším časovém horizontu  díky diverzifikaci  

36



svého portfolia. Tato diverzifikace by měla zvýšit životaschopnost podniku vzhledem 

k snížení rizika zániku všech oborů činnosti současně. 

V následující kapitole bude z důvodu přehlednosti provedeno dílčí shrnutí celé 

problematiky životaschopnosti.

 3.5 Dílčí shrnutí

V této kapitole byl vedle historického i současného pohledu některých autorů 

definován i  pohled autora této diplomové práce na problematiku životaschopnosti 

malé firmy. Pollakova metoda, původně navržena pro výrobní podniky byla následně 

upravena pro použití  při  hodnocení malé firmy. Z původní metody bylo vypuštěno 

hodnocení  poměru  k  životnímu  prostředí  a  lokalizace  firmy,  neboť  pro  malou 

obchodní  firmu  nemá  hodnocení  těchto  parametrů  své  opodstatnění.  Hodnocení 

ostatních parametrů bylo přepočteno tak, aby byla zachována jejich váha. Maximální 

dosažitelný počet bodů je, stejně jako v původní Pollakově metodě, 100. Výsledné 

bodové  ohodnocení  tedy  současně  vyjadřuje  procentuální  podíl,  tedy  jakousi 

pravděpodobnost přežití.  Autor zde rovněž definuje životaschopnost malé firmy tím, 

že popisuje svá očekávání, jež vkládá do životaschopné firmy. Malá firma by podle 

něj měla vytvořit dostatek prostředků pro svůj provoz a přiměřený zisk v následujících 

dvou až třech letech. Možnost svého zániku by měla snížit díky diverzifikaci jejího 

portfolia.
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 4 Charakteristika zájmové firmy

Společnost Müller s.r.o. působí na trhu již od roku 1989, kdy její majitel zahájil 

podnikání  jako fyzická osoba.  Následně v roce 1992 došlo k její  transformaci  na 

společnost s ručením omezeným. 

Firma se od svého počátku zabývala převážně obchodní a servisní činností v 

oblasti kancelářské techniky a elektroniky. Servisní činnost byla provozována pouze 

jako podpůrná z důvodu dovozu výpočetní techniky a elektroniky hlavně z Taiwanu a 

Číny. Jednalo se o počítače a jejich periferie a na toto zboží bylo nutno zajistit servis.  

Aby bylo možné lépe pochopit současnou situaci, bude následně popsána historie a 

důležité momenty vývoje firmy.

 4.1 Historie 

V průběhu podnikání  firmy došlo několikrát  ke změně sortimentu,  jenž tvořil  

hlavní část podnikání, a tedy generoval podstatnou část příjmů. Firma se zpočátku 

(od  roku 1989)  zabývala  dodávkami  výpočetní  techniky a související  kancelářské 

techniky. 

Počátky podnikání společnosti 

Počátkem devadesátých let,  po zjištění mezery na trhu, firma zahájila dovoz 

kancelářské  techniky  Casio.  Zpočátku  se  jednalo  o  digitální  diáře  a  kancelářské 

kalkulačky s tiskem, následně, jako reakce na požadavky trhu došlo k rozšíření na 

téměř celý kancelářský sortiment firmy Casio – školní kalkulačky, vědecké kalkulačky, 

psací stroje a tiskárny štítků, později i o hry, elektronické hudební nástroje a hodinky.  

Prvním důležitým momentem se pro firmu stal rok 1996, kdy na český trh vstoupil 

nový mobilní operátor – společnost Radiomobil a.s.

 4.2 Vstup do segmentu mobilních komunikací

V roce  1996  s  nástupem druhého  mobilního  operátora  Radiomobil  (nyní  T-

Mobile)  na  trh  vstoupila  firma  do  segmentu  mobilních  komunikací.  V  této  době 
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společnost  provozovala  franšízovou  prodejnu  FOTO  PORST  společnosti  Sinco 

photo.  Zpočátku nabízela služby jen jako prodejce služeb mobilního operátora a 

maloobchod s příslušenstvím pod prodejním kódem franšízového řetězce PHOTO 

PORST. Brzy však prodeje mobilních služeb této prodejny tvořili  podstatnou část 

prodejů lokálního zastoupení Sinco photo a po dohodě s regionálním zastoupením 

společnosti  Radiomobil  obdržela  firma  přímou  dealerskou  smlouvu.   Po  uvedení 

předplacených služeb Twist na náš trh rozšířila svou činnost na oblast předplacených 

karet a Twist sad tvořených mobilními telefony s předplacenou kartou. 

Rychlý nástup předplacených služeb měl za následek zvýšenou poptávku po 

dobíjecích  kuponech,  neboli  kreditech,  pro  tyto  předplacené karty.  Firma zahájila 

zpočátku velkoobchodní prodej a následně distribuci těchto tak zvaných dobíjecích 

kuponů  na  další  velkoobchody.  Následně  firma  uzavřela  dealerskou  smlouvu  o 

prodeji  předplacených  služeb  s  dalším  operátorem  –  společností  Eurotel  (dnes 

Telefónica O2).

Společnost  Müller  s.r.o.  byla  díky  vynikajícím  prodejním  výsledkům  na  poli 

mobilních  komunikací  několikrát  vyhodnocena  jako  dealer  roku  společnosti 

Radiomobil.  Společnost Müller s.r.o. prošla vývojem i co do počtu zaměstnanců a 

rozsahu činností. Počátkem devadesátých let firma mimo velkoobchod provozovala i  

maloobchodní  prodej  přes  vzorkovnu  v  prostorách  svého  ostravského  sídla  a 

následně i maloobchodní prodejnu v Havířově, k níž později po přestěhování sídla 

firmy na nové místo v centru Ostravy přibyla prodejna druhá, neboť nové prostory 

měly výlohy do ulice.  

Neúspěšná provozovna byla dalším významným momentem ve vývoji firmy. Z 

důvodu růstu nájmů v centru Ostravy přemístila firma roku 2002 svůj velkoobchod do 

zrekonstruovaného  a  přestaveného  zázemí  své  dřívější  havířovské  prodejny  a  v 

následujícím roce převzala od jednoho ze svých dealerů prodejnu v centru Ostravy. 

Na  své  pozici  byl  ponechán,  jak  se  později  ukázalo,  tak  ke  škodě  provozovny, 

původní vedoucí prodejny.

Zde se projevila manažerská naivita, neboli  nezkušenost vedení společnosti. 

Převzatá prodejna od svého počátku nevykazovala provozní  zisk.  Část  ztrát  byla 
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způsobena  i  prodejem  nadnormativních  zásob,  které  byly  získány  při  převzetí 

prodejny. Ztráty se však podařilo v průběhu prvního roku stabilizovat, později i mírně 

snižovat. 

Z těchto důvodů bylo po prvním roce,  kdy prodejna sice vykazovala špatné 

výsledky, a i přes snahu o rozšíření sortimentu se nedokázala vymanit z červených 

čísel, rozhodnuto o pokračování prodeje se stávající strategií, neboť každá prodejna 

potřebuje „čas na rozběh“.  

Pokračování za stávajících podmínek, bez nutných změn, které bylo do jisté 

míry způsobené tak zvanou provozní slepotou, vedlo k provozní ztrátě v následujícím 

roce.  Zde již bylo jasné, že prodejnu není možno provozovat bez změny strategie.  

Hlavním  faktorem  neúspěchu  byla  bohužel  nešťastná  „sázka  na  lidský  kapitál“, 

respektive špatný odhad schopností vedoucího provozovny.

Bylo  tedy rozhodnuto  o  alternativním uzavření  prodejny  a  vedoucí  prodejny 

bude seznámen se současnou neúnosnou ekonomickou situací provozovny a bude 

mu  nabídnuta  možnost  volby  mezi  zrušením  prodejny  a  s  tím  souvisejícím 

propuštěním a „druhou šancí“ pro prodejnu a zároveň i pro něj. 

Vedoucí se dle očekávání rozhodl pro druhou šanci a přislíbil se aktivně podílet 

na nutných změnách. Časem se ovšem projevila složitost snahy o změnu chování 

jedince. 

Vedoucí  provozovny  byl  sice  schopen  plnit  příkazy  vedení,  avšak  jeho 

schopnosti  samostatného  jednání  byly  limitovány.  Bál  se  na  sebe  převzít 

odpovědnost za rozhodnutí a prodejnu nebylo možno řídit na dálku s tím, že je třeba 

řešit každou maličkost na centrále. 

Po odborné stránce, tedy co se týče znalosti trhu mobilních komunikací, si sice 

vedoucí  prodejny  udržoval  nadále  svou  slušnou  úroveň  samostudiem,  absolutně 

však  selhala  snaha  o  jeho  vzdělávání  na  poli  manažerském,  marketingovém  a 

ekonomickém. 
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Přes veškerou snahu se firmě nepodařilo najít vhodnou strategii a prodejna své 

ztráty prohloubila. Bylo tedy rozhodnuto o jejím okamžitém uzavření i přes to, že ji  

čekalo tradičně nejsilnější období roku – vánoce. 

Toto rozhodnutí urychlila nabídka jednoho z operátorů -  společnosti T-Mobile 

na  otevření  a  provozování  franšízy  ve  Frýdlantu  nad  Ostravicí.  Tato  nabídka 

vypadala jako relativně stabilní a bezpečná. 

Zeštíhlení společnosti

Prodejna ve Frýdlantu od počátku dosahovala provozního zisku a to i přes nižší 

tržby. Toho bylo dosaženo relativně nízkými provozními náklady. Vzhledem k velikosti  

obce totiž prodejnu stačilo provozovat s jedním prodavačem, navíc s jejím zařízením 

pomohl  z  velké  části  operátor  (zapůjčením nábytku  a reklamních stojanů,  včetně 

dodávky vývěsních štítů). Prodejna přitom pro společnost T-Mobile uzavírala nové a 

prodlužovala stávající smlouvy a to jak s telefony za zvýhodněnou, tak i za plnou 

cenu,  prodávala  Twist  karty,  prováděla  výměny  SIM  karet  a  vykonávala  další 

související služby. Prodej konkurenčních produktů byl z principu franšízové smlouvy 

vyloučen, nicméně prodej tak zvaných volných telefonů nebyl omezen. Jednalo se o 

prodej  telefonů  dodávaných  přímo  výrobci  prostřednictvím  jejich  distribučního 

řetězce.  Rovněž  příslušenství  mohla  firma  prodávat  své,  popřípadě  od  jiných 

nezávislých dodavatelů. 

Vzhledem k místním zvyklostem byla provozní doba 10:00 – 17:00 s polední 

přestávkou. Majitel společnosti se tedy po přestávce strávené ve vedení společnosti 

rozhodl „vrátit se za pult“ a z firmy se stal rodinný podnik, neboť centrálu a druhou 

prodejnu s  velkoobchodem provozovala  jeho  žena  s  tím,  že  mezitím již  plnoletá 

dcera vypomáhala v případě nutnosti střídavě na obou prodejnách.

Dva  roky po  otevření  frýdlantské  provozovny majitel  společnosti  zahájil  své 

studium na ekonomické fakultě VŠB. 

V průběhu studia u něj došlo ke změně pohledu na podnikání. Z původně ryze 

Baťovského  pohledu,  který  zjednodušeně  doporučoval  starat  se  o  to,  co  chce 
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zákazník s tím, že zisk zákonitě přijde sám, se postupně měnil v pohled, jenž více 

reflektoval současnou společensko-ekonomickou situaci, v níž dochází k neustále se 

zvyšující  zátěži  podnikání.  Tato zátěž je  tvořena nejen přímo ekonomicky formou 

odvodů, poplatků a různých daní, ale i nepřímo různými vyhláškami, omezeními a 

ekologickými  předpisy,  které  se  sekundárně  promítají  do  ekonomiky  firmy,  neboť 

firma na ně vynakládá nemalé prostředky. 

Koncem  roku  2008  společnost  RPG  oznámila  svůj  záměr  postupného 

zvyšování nájmu v Havířově až na světovou úroveň. Nepomohla námitka majitele 

firmy o tom, že současný nájem je již srovnatelný s nájmem v širším centru Drážďan,  

včetně konkrétních odkazů. Argumentace RPG byla jasná – jsme soukromá firma a 

musíme pro vlastníky vytěžit maximum. 

Následný nesouhlas se zvyšováním nájmu vedl k nutnosti uzavření provozovny 

v  Havířově.  Poté  byl  sklad  firmy  přestěhován  do  jejího  sídla  a  prodejna  byla 

uzavřena.  V průběhu příprav na uzavření provozovny přišla další nepříznivá zpráva, 

neboť společnost T-Mobile s předstihem oznámila napřed telefonicky a následně i  

písemně výpověď franšízové smlouvy k září 2009. 

Po zrušení havířovské pobočky na základě vypovězené franšízové smlouvy pro 

prodejnu  ve  Frýdlantu,  již  tedy  bylo  jednoduché  udělat  si  potřebné  ekonomické 

analýzy. Tyto analýzy ukázaly na nízkou životaschopnost frýdlantské prodejny bez 

franšízové smlouvy, neboť možnost nabízet některé poskytované služby byla vázána 

na tuto smlouvu. Právě probíhající ekonomická krize urychlila rozhodnutí o uzavření 

této  prodejny  a  společnost  oznámila  ve  výpovědní  lhůtě  ukončení  nájmu  i  této 

provozovny. Provozovnu následně koncem roku 2009 uzavřela. Vzhledem k prakticky 

úplnému zastavení maloobchodních prodejů musela být firma restrukturalizována.

 4.3 Minimalizace společnosti a přechod k rodinnému podniku

Na základě jednoduché Paretovy analýzy činností, které v té době společnost 

provozovala,  byly  vytipovány  klíčové  činnosti  a  současně  i  okruh  perspektivních 

zákazníků, jimž se bude věnovat zvýšená pozornost, neboť představují hlavní zdroj 
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zisků.  „Osekání“  činností  které nepřinášely zisk,  umožnilo obejít  se bez externích 

zaměstnanců a firma od této chvíle začala fungovat jako ryze rodinná. 

Společnost měla i nadále smlouvy s dvěma významnými operátory (Telefónica 

02 a T-Mobile) o prodeji jejich předplacených SIM karet. Tyto karty od této chvíle 

představovaly hlavní zdroj tržeb i příjmů. 

Byl proto vypracován návrh marketingové kampaně, jejímž cílem bylo podstatné 

navýšení  počtu  spolupracujících  obchodníků.  Po  ověření  na  zkušebním  vzorku 

potencionálních zákazníků byla kampaň upřesněna a byly doladěny podrobnosti, kdy 

došlo k  zaměření  se na nejperspektivnější  cílovou skupinu s tím,  že části  cílové 

skupiny s minimální odezvou byly z kampaně vyloučeny.  Následně byla kampaň 

rozdělena do šesti vln, které po sobě následovaly zhruba v týdenních intervalech. 

Výsledek byl vzhledem k obdobným kampaním až překvapivě dobrý, neboť se 

povedlo  dosáhnout  zvednutí  prodejů  téměř  na  dvojnásobek.  Tento  nárůst  byl 

částečně zaplacen poklesem průměrného prodeje na obchodní případ, což mírně 

navyšovalo  logistické  náklady.  Po  úspěšném  obchodním  jednání  se  však  díky 

uzavření  výhodnější  smlouvy  s  firmou  PPL  podařilo  zvýšené  logistické  náklady 

částečně vykompenzovat. 

Firma tedy prošla od svého založení několika změnami, z nichž některé měly 

zásadní vliv na budoucí vývoj a současný stav. Od počátečního podnikání v dovozu 

výpočetní techniky, které zahájil majitel ještě v průběhu svého studia na VUT, přes 

dovoz výrobků Casio se firma dostala, až k oboru v němž působí v současnosti – 

mobilní  komunikace.  V  mobilních  komunikacích  firma  zažila  prakticky  téměř  celý 

cyklus firmy. Od počátků v roce 1996 kdy trh mobilních komunikací vlastně teprve 

vznikal, přes velkoobchod, kdy roční tržby v roce 2001 pouze za zboží dosahovaly 

přes 0,3 miliardy Kč až zpět k tržbám 0,3 milionu za zboží velkoobchodně v roce 

2010.

Celkový vývoj tržeb od roku 1998 do roku 2011 zachycuje následující tabulka:
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Tabulka 4.1 - Vývoj tržeb společnosti Müller s.r.o.

Rok Tržby v tis. růst/pokles

1998 4 573 0

1999 33 061 623%

2000 155 533 370%

2001 339 115 118%

2002 169 000 -50%

2003 119 432 -29%

2004 67 299 -44%

2005 29 751 -56%

2006 7 723 -74%

2007 5 678 -26%

2008 2 740 -52%

2009 801 -71%

2010 321 -60%

2011 668 108%

2012 581 -13%

Zdroj: Vlastní zpracování

Pro  lepší  představu  o  dramatických změnách  v  průběhu  14  let  jsou data  z 

tabulky 4.1 zpracována v následujícím grafu: 
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Obrázek  4.1  - Vývoj tržeb společnosti Müller s.r.o  Zdroj: Vlastní zpracování

Jak je vidět na obrázku  4.1 změny tržeb byly v minulosti velmi dramatické a 

poměr mezi maximálními tržbami v roce 2001 a minimem z roku 2010 je více než 

1000:1, proto je následující graf zpracován v logaritmickém měřítku.
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Obrázek  4.2 - Vývoj tržeb společnosti Müller s.r.o. v logaritmickém měřítku Zdroj: Vlastní zpracování
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 4.4 Dílčí shrnutí

V  této  kapitole  byla  představena  zájmová  firma  včetně  jejího  historického 

vývoje.  Firma byla  založena prakticky ihned po „Sametové revoluci“  a  začala  se 

zabývat dovozem kancelářské techniky. Byly popsány některé klíčové momenty, jež 

měly vliv na současný stav. Ve zkratce lze vývoj shrnout do několika bodů: vstup do 

segmentu mobilních komunikací, uzavření neúspěšné provozovny, zeštíhlení firmy, 

ukončení maloobchodní činnosti a následný přechod na ryze rodinný podnik. V rámci 

umožnění komplexnějšího pohledu na vývoj firmy byla prezentována tabulka tržeb za 

zboží v průběhu posledních 14 let včetně jejich grafické prezentace. 

Předchozí  seznámení  s  historií  a  vývojem  firmy  je  východiskem  pro  popis 

současného stavu v další kapitole.
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 5 Současný stav a analýza možností pro přežití zájmové 
firmy

V této kapitole bude rekapitulován současný stav firmy a následně budou na 

základě  ekonomických  ukazatelů  posledních  let  analyzovány  možnosti  přežití. 

Stručně budou popsány i skutečnosti, které mohly mít vliv na zkreslení jednotlivých 

ukazatelů.

Současný stav je myšlen jako situace firmy bezprostředně předcházející zadání 

této diplomové práce. Jedná se tedy o období přibližně půl roku před říjnem roku 

2012 do dokončení této práce.

 5.1 Současný stav

Počátek  roku  2012  byl  optimistický,  znamenal  mírný  růst  prodejů  a  s  tím 

souvisejících  výnosů.  Tento  optimizmus  však  nevydržel  ani  do  konce  pololetí. 

Společnost  Telefónica   O2  uzavřela  s  jedním z  významných  dealerů  společnosti  

Müller s.r.o. přímou smlouvu, což mělo za následek pokles prodejů a s tím související 

pokles výnosů. Tento operátor následně uzavřel smlouvu se společností Ringier o 

spolupráci  v  prodeji  služeb.  Výsledkem bylo  zahájení  činnosti  prvního  virtuálního 

operátora Blesk mobil17, který svou činnost zahájil 1. 11. 2012. Zcela podle očekávání 

následoval prudký propad prodejů obou stávajících operátorů. Zhruba v této době 

dostává přímou smlouvu od tohoto operátora (O2) další z významných odběratelů 

společnosti Müller s.r.o. 

Celkový  propad  prodejů  předplacených  karet  tohoto  operátora  způsobený 

odchodem dvou významných zákazníků a s nástupem virtuálního operátora Blesk 

mobil se již nedaří vyrovnávat získáváním dalších odběratelů a dochází k prudkému 

poklesu prodejů.  

17 KŮŽEL, Filip. Blesk mobil: první český „virtuál“ startuje za dva týdny. In: Mobilmania.cz [online]. 2012-10-
24. [cit. 2012-12-02]. Dostupné z: http://www.mobilmania.cz/clanky/blesk-mobil-prvni-cesky-virtual-
startuje-za-dva-tydny/sc-3-a-1321984/default.aspx 
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Bezprostřední vliv virtuálního operátora je zachycen v následující tabulce:

Tabulka 5.1: Vliv virtuálního operátora Blesk mobil na tržní podíly operátorů v prodejích Müller s.r.o.

Vliv Blesku na tržní podíly v prodejích karet operátorů

Operátor Podíl do 31.10.12 Podíl po 1.11.12 Růst/pokles

T-Mobile 39,29% 73,95% tj. růst o 34,66%

O2 60,71% 26,05% tj. pokles o 34,66%

Vliv Blesku na celkové prodeje – vztaženo k období před jeho příchodem

Prodej do 31.10.12 Od 1.11.12 Růst/pokles

Celkový prodej 100,00% 58,57% tj. pokles o 41,43%

Vliv Blesku na prodeje dle operátorů poměr k období před jeho příchodem

Operátor Stav do 31.10.12 Stav po 1.11.12 Růst/pokles

O2 100,00% 25,13% tj. pokles o 74,87%

T-Mobile 100,00% 110,25% tj. růst o 10,25%

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z evidence společnosti Müller s.r.o.

Jak vyplývá z tabulky 5.1, spuštěním virtuálního operátora Blesk mobil došlo ke 

„kanibalizaci společnosti“ O2 na svých vlastních prodejích, alespoň pokud se týče 

prodejů v dealerské síti.  

V počtu prodaných karet došlo k celkovému poklesu prodejů o 41 %. Operátor 

T-Mobile na tuto situaci včas zareagoval a uvedl na trh novou edici, která se ukázala 

být  jako  konkurenceschopná,  čímž  dokonce  dosáhl  zvýšení  prodejů  na  úkor 

konkurence oproti situaci před příchodem virtuálního operátora. 

V  průběhu  měsíce  března  2013  se  opět  začíná  mluvit  o  dalších  mobilních 

operátorech18.  Jedná se  o  Tesco  Mobile,  Mafra  a  Centropol.  Přidávají  se  tak  ke 

společnosti GTS19, která poskytování mobilních služeb oznámila v únoru. 

18 VOKURKOVÁ, Kateřina. Konec čekání na levnější hovory, noví operátoři se na trh třesou. In: [online]. 
2013-03-17. [cit. 2013-03-22]. Dostupné z: http://www.penize.cz/nakupy/251542-konec-cekani-na-levnejsi-
hovory-novi-operatori-se-na-trh-tresou 

19 GTS a T-Mobile uzavřely partnerství v poskytování mobilních služeb v ČR. [online]. 2013-02-04. [cit. 2013-
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Situace na mobilním trhu České republiky se tedy začíná přiostřovat. Celkem 

na mobilním trhu působí,  nebo v krátké době začne působit,  celkem 8 mobilních 

operátorů.  Zde tedy nutně musí dojít v podstatě „na poslední chvíli“ k přehodnocení 

původních variant možnosti přežití,  které byly zvažovány pro účely této práce a v 

podstatě i jako reálné varianty přežití společnosti Müller s.r.o. 

Téměř před odevzdáním této práce oznámil operátor Telefónica O2 nové tarify,  

jejž umožňují volání zdarma do vlastní nebo do všech sítí v cenových relacích 249-

749,- Kč měsíčně20. To jen zvyšuje míru nejistoty ohledně budoucího vývoje prodeje 

předplacených karet obou operátorů, neboť rychlost a rozsah reakce konkurence lze 

jen velice těžce předvídat.  Je jisté,  že budou muset na vzniklou situaci  reagovat,  

avšak  vzhledem k  rostoucímu  počtu  konkurentů  se  můžeme dočkat  nečekaných 

zvratů ve vývoji i případných zásahů do systému distribuce.

Aby bylo možné smysluplně analyzovat ekonomické ukazatele, je třeba je očistit 

a vyloučit z hodnocení zkreslená data. Zkreslení těchto dat je způsobeno různými 

skutečnostmi, které budou v následující kapitole popsány.

 5.2 Možné skutečnosti, jež mohou mít vliv na ekonomické 
ukazatele

Vzhledem k tomu, že při  prodeji  přístrojů  současně s aktivací  docházelo ze 

strany  operátora  ke  křížovému  financování  přístroje  budoucími  výnosy  z 

očekávaných  zisků  za  služby,  docházelo  tím  i  k  určitému  zkreslení  výsledku 

hospodaření u jednotlivých dealerů. Veškerý zisk z této operace je vykazován na 

úrovni služeb.  

Hardware, tedy telefonní přístroje a modemy jsou u dealerů účetně prodávány 

bez  zisku,  neboť  operátor  prodejcům  dorovnává  rozdíl  mezi  nákupní  a 

„zvýhodněnou“ cenou pro zákazníka. Je tedy velice komplikované vyhodnotit reálné 

marže na přístrojích, pokud jsou tyto prodávány za běžné ceny a současně za ceny 

03-22]. Dostupné z: http://www.gts.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/gts-a-t-mobile-uzavrely-partnerstvi-v-
poskytovani-mobilnich-sluzeb-v-cr-414.shtml 

20 O2 rozjíždí českou mobilní revoluci. Neomezený tarif padl na 750 korun. [online]. [cit. 2013-04-11]. 
Dostupné z: http://mobil.idnes.cz/o2-free-tarify-free-o2-free-o2-plus-free-cz-neomezene-volani-a-sms-
p7j-/mobilni-operatori.aspx?c=A130411_014323_mobilni-operatori_jm 
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zvýhodněné. Společnost Müller s.r.o. tento problém řešila zavedením samostatného 

skladového pohybu pro prodej zvýhodněných přístrojů, jenž umožňuje tyto prodeje 

vyčlenit jako samostatnou položku.

Dalším prvkem, který ovlivňuje výpočet marží je tak zvaná „ochrana skladu“ kdy 

jsou dealerům dorovnávány ze strany operátora případné cenové pohyby směrem 

dolů v tak zvané „ochranné lhůtě“. Dojde-li v této lhůtě ke změně nákupních cen, je 

rozdíl cen dobropisován dealerovi. Dobropis je tedy sumárně vystaven na všechny 

přístroje, jenž mohou být v budoucnu prodány jak za tržní, tak za zvýhodněnou cenu 

stanovenou  operátorem.  Tato  položka  tedy zkreslila  dosaženou  marži  na  prodeji 

zboží, neboť její účetní rozdělení by nebylo účelné z důvodu zvýšené administrativní 

zátěže a nebylo proto prováděno. 

Výsledná  marže  na  prodeji  hardware  za  normální  ceny  je  tedy  zkreslena 

částkou ochrany skladů, připadající na tyto přístroje. V účetnictví se projevuje jako 

poměrná část mimořádných provozních zisků. Vzhledem k tomu, že v této době byla 

většina přístrojů (76 %) prodávána za zvýhodněné ceny buď novým zákazníkům ke 

smlouvě,  popřípadě  stávajícím  zákazníkům  při  prodloužení  smlouvy  s  nulovým 

ziskem, nejsou výsledky z prodejů samostatných přístrojů porovnávány samostatně, 

ale pouze v souhrnu zboží jako celku. 

 5.3 Vývoj nejdůležitějších ukazatelů

Vzhledem  k  ukončení  původních  nosných  činností  a  přesunu  k  činnostem 

vedlejším nelze smysluplně analyzovat časové řady, neboť ukončení činností sebou 

neslo i ztráty při prodeji nepotřebných skladových zásob pod cenou. 

V následující tabulce jsou zachyceny vývoje tržeb a zisků z prodeje zboží za 

posledních 14 let.
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Tabulka 5.2: Vývoj hlavních ekonomických ukazatelů za posledních 14 let

Rok Tržby v tis. Růst/pokles Hrubý zisk Růst/pokles Hrubá marže

1998 4 573 824 18,02%

1999 33 061 623% 1 759 113% 5,32%

2000 155 533 370% 2 032 16% 1,31%

2001 339 115 118% 990 -51% 0,29%

2002 169 000 -50% 1 039 5% 0,61%

2003 119 432 -29% 1 938 87% 1,62%

2004 67 299 -44% 1 720 -11% 2,56%

2005 29 751 -56% 680 -60% 2,29%

2006 7 723 -74% 350 -49% 4,53%

2007 5 678 -26% 36 -90% 0,63%

2008 2 740 -52% -268 -844% -9,78%

2009 801 -71% -832 210% -103,87%

2010 321 -60% -544 -35% -169,47%

2011 668 108% -721 33% -107,93%

2012 581 -13% -658 -9% -113,25%

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z evidence společnosti Müller s.r.o.

Jak  je  vidět  z  tabulky  2.1,  která  zobrazuje  vývoj  hlavních  ekonomických 

ukazatelů, vykazují tyto ukazatele nestandardní výkyvy. Například tržby za zboží v 

nejsilnějším roce dosahují více než tisícinásobek tržeb z roku nejslabšího. Obdobně 

hrubý zisk nevykazuje přímou souvislost s tržbami a s tím souvisí i silné výkyvy v 

maržích.  O  smysluplnosti  analýzy  těchto  časových  řad  lze  tedy  s  úspěchem 

pochybovat. 

Značná,  na  první  pohled až chaotičnost  v  těchto  řadách je  způsobena více 

faktory. V počátcích se každá firma snažila získat pro sebe tržní podíl a stlačila své 

marže na minimum. Následné zásahy operátory a jejich obchodní politika, včetně 

politiky obratových a dalších výkonově orientovaných bonusů poté způsobily prudký 

pokles cen, kdy silnější hráči získávali podíl na úkor slabších. Pro zvyšování tržního 

podílu byla použita především cenová politika, která nakonec vyústila v prodejích pod 

cenou, neboť jednotliví konkurenti již očekávané bonusy započítávali do svých cen. 
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Na ztrátách z prodeje pod cenou se projevil i pokles tržeb po několikaletých růstech 

prodeje.  V  posledních  letech  dochází  opět  ke  změnám  následkem  ukončení 

maloobchodního prodeje a s tím související změně sortimentu. 

Tyto ztráty jsou způsobeny rozprodejem starších neprodejných zásob značně 

pod  cenou.  Převážně  se  jedná  o  příslušenství  na  mobilní  telefony,  které  se  již 

nevyrábí, a proto o něj není zájem. Dále se jednalo o staré zásoby předplacených 

karet, které se staly, vzhledem k novým a pro zákazníky výhodnějším edicím, hůře 

prodejné.  Jejich  prodej  je  tedy nutno  podpořit  dárky.  Jako  dárky  jsou  používány 

jednak některé položky příslušenství, jednak v případě prodeje novějších karet, jsou 

jako dárek použity karty starších edicí. 

Hlavní  činnost,  tedy prodej  nových přeplacených karet  dosáhla  v posledním 

roce  hrubého  zisku  téměř  703  tisíc,  kdy  průměrný  zisk  na  kartu  byl  25,-  Kč  při 

celkovém prodeji téměř 29 tisíc kusů předplacených karet obou operátorů. Měsíčně 

tedy bylo prodáno průměrně 2.387 ks karet, který generovaly hrubý zisk 58.582,- Kč

Dosažené marže se sice můžou jevit  jako nadprůměrné, nicméně je si třeba 

uvědomit, že zisky jsou dosahovány se značným zpožděním po nákupu, neboť jejich 

značnou část tvoří cílové a obdobné bonusy.

Prodeje zaznamenaly v poslední době růstový trend, jenž byl přerušen v říjnu 

loňského  roku  nástupem  virtuálního  operátora  Blesk  a  tedy  poklesem  prodejů 

předplacených  karet  O2.  Vzhledem  k  avizovaným  změnám  v  oblasti  mobilních 

komunikací však na tento trend nelze dlouhodobě spoléhat. Penetrace na mobilním 

trhu již dávno přesáhla 100 %. V loňském roce připadalo dle údajů zveřejněných na 

stránkách operátora Telefónica21 na jednoho občana České republiky 1,36 aktivní 

SIM karty – tedy mobilního telefonního čísla. 

Rovněž s ohledem na vývoj v posledních dnech směřující k zavedení skutečně 

paušálních tarifů kdy měsíční  poplatek není  závislý  na tom, kam a jak dlouho je 

21 Vydali jsme již 19,495 milionu SIM karet. [online]. 17.5.2012 [cit. 2013-04-15]. Dostupné z: 
http://www.telefonica.cz/cisla-a-zajimavosti/285429-vydali_jsme_jiz_19_495_milionu_sim_karet.html 
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voláno22 lze očekávat mírný pokles používaných čísel, neboť pominou důvody, pro 

které někteří drží více SIM karet různých operátorů.

Další prodeje předplacených karet jsou tedy v podstatě omezeny na případy 

náhrad  ztracených  čísel,  popřípadě  jako  další  čísla  pro  nové  aplikace  (alarmy, 

internetové mobilní  připojení).   Výrazně zvýšit  toto číslo může až masivní  nástup 

dalších technologií využívajících mobilní sítě jako jsou například GSM lokátory osob 

a věcí, automatizované systémy pro měření a přenos dat, přístroje pro nepřetržité 

sledování životně důležitých funkcí chronicky nemocných pacientů a podobně. 

 5.4 Analýza současného stavu

 5.4.1  Analýza nákladů a stanovení spodní hranice prodejů

V této  části  budou  vyčísleny  jednotlivé  náklady  nutné  pro  provoz  firmy. 

V tabulce nejsou zohledněny tak zvané náklady zmeškané příležitosti, neboť firma 

sídlí v prostorách majitele a tento ji neúčtuje nájem ani spotřebované energie. Tato 

skutečnost sice neodpovídá učebnicovým příkladům, nicméně je to v současné době 

realita.  V případě  dosažení  zisku  bude  firmě  vyúčtována  poměrná  část  těchto 

nákladů. Dále již mezi nezbytné náklady patří pouze mzdy, povinné odvody, náklady 

na provoz a servis vozidel, kancelářské potřeby, přepravné zásilek a telekomunikační 

služby. Telekomunikační služby zahrnují pouze poplatek za pevnou linku, neboť firma 

má  v používání  tak  zvané  demo  karty  pro  mobilní  volání  a  internet,  kdy  jsou  jí  

účtovány pouze nadlimitní výdaje. Veškeré údaje získané z účetnictví za rok 2012 

jsou přepočteny na průměrné měsíční výdaje. Veškerý hmotný majetek je odepsán, 

tabulka tedy nezahrnuje odpisy.

22 O2 rozjíždí českou mobilní revoluci. Neomezený tarif padl na 750 korun. [online]. [cit. 2013-04-11]. 
Dostupné z: http://mobil.idnes.cz/o2-free-tarify-free-o2-free-o2-plus-free-cz-neomezene-volani-a-sms-
p7j-/mobilni-operatori.aspx?c=A130411_014323_mobilni-operatori_jm 
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Tabulka 5.3: Minimální měsíční náklady firmy a nutný objem prodejů 

Položka Částka (Kč)

Mzdy - hlavní pracovní poměr 15 000 Kč

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 5 250 Kč

Mzdy - dohoda o provedení práce 10 000 Kč

Telekomunikační služby 528 Kč

Pojištění vozidel 983 Kč

Silniční daň 872 Kč

Pohonné hmoty 3 589 Kč

Servis vozidel 2 405 Kč

Kancelářské potřeby 1 429 Kč

Přepravné zásilek a poštovné 3 751 Kč

Celkem 43 807 Kč

Nutný počet prodaných karet při zisku 25,- Kč/ks 1752

Rezerva při realizovaném objemu 2.387 ks měsíčně 36,22%

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z evidence společnosti Müller s.r.o.

Jak  je  vidět  z  tabulky  5.3,  firma  při  své  stávající  hlavní  činnosti  dosahuje 

prodejů, které pokryjí její minimální náklady a stále ještě má jistou rezervu. Rezerva 

ve výši 36 % říká, že teprve v případě poklesu prodejů o 27 % bude její zisk z hlavní 

činnosti nulový. 

Firma tedy může zůstat u své hlavní činnosti a zároveň vyvíjet činnost novou, 

která po jistou dobu nepřináší žádný zisk. Toto je příznivé zjištění, které snižuje riziko 

zániku firmy v nejbližší době. 

 5.4.2  SWOT analýza firmy

V následující  tabulce  je  provedena  SWOT analýza.  V  případě  příležitostí  a 

hrozeb  není  situace  tak  jednoduchá,  jak  by  se  mohlo  na  první  pohled  zdát.  

Probíhající i očekávané změny na trhu mobilních komunikací mohou firmu stejně tak 

ohrozit, jako se stát jedinečnou příležitostí v případech kdy na ně konkurence stihne 

reagovat pomaleji než firma. Stejně jako omezená velikost trhu, která na jedné straně 
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limituje možnost expanze, na straně druhé je takto omezený trh méně atraktivní pro 

zahraniční  konkurenci.  SWOT  analýzu  firmy  Müller  s.r.o.  zobrazuje  následující 

tabulka:

Tabulka 5.4: SWOT analýza Zdroj: Vlastní zpracování dle prodejů Müller s.r.o.

STRENGHT (silné stránky) WEAKNESS (slabé stránky)

silné portfolio odběratelů
znalost trhu mobilních komunikací

stabilní ekonomika firmy
pružnost reakce díky velikosti firmy

neustálé vzdělávání zaměstnanců

závislost na dvou dodavatelích
hlavní činnost představuje většinu tržeb

omezený počet pracovníků a s tím související 
kumulace funkcí

OPPORTUNITIES (příležitosti) THREATS (hrozby)

zavedení EU restrikcí na klasické žárovky
zpřísňování emisních limitů na kotle

tržní turbulence otevírající nové příležitosti

omezená velikost trhu předplacených karet
současný i očekávaný turbulentní vývoj na 

trhu mobilních komunikací.
vstup nových operátorů na trh

Zdroj: Vlastní zpracování

Jak již bylo dříve řečeno, SWOT analýza uvedená v tabulce  5.4 nemůže být 

hlavním analytickým prostředkem. V této práci je použit pouze její hlavní princip a je 

zde uvedena hlavně z důvodu komplexnosti a možnosti jejího následného využití při  

zvažování dalších možných směrů rozvoje.

Pro každou firmu je rozhodující její tržní podíl, neboť jeho velikost do jisté míry 

určuje to, zda je firma pouze příjemcem ceny, nebo zda může aktivně uplatňovat 

svou cenovou politiku. V následující kapitole bude tedy analyzován tržní podíl firmy.

 5.4.3  Tržní podíl

Pro  stanovení  tržního  podílu  je  nutno  získat  data  o  celkových  prodejích. 

Jednotliví  operátoři  však  ve  svých  zprávách  tato  čísla  neuvádějí.  Uváděny  jsou 

pouze  kumulativní  informace  o  počtu  zákazníků,  popřípadě  podíly  jednotlivých 

služeb.  Je  tedy nutné  se  spolehnout  na  údaje,  jež  byly  poskytnuty  při  osobních 

jednáních. 
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Celkové roční  prodeje  předplacených karet  jsou  dle  informací  získaných od 

provozovatelů  obou  sítí  550  tisíc  předplacených  karet.  Přibližně  55  %  karet  je 

prodáno  prostřednictvím  jejich  vlastních  prodejních  kanálů.  Zbývajících  248  tisíc 

karet je tedy prodáno prostřednictvím smluvních partnerů.  

Prodaných 28.646 karet představuje pro firmu Müller s.r.o. 11,55% tržní podíl.  

Průměrný distributor dosahuje 14,29% tržní podíl. Vzhledem k existenci distributorů, 

kteří  dodávají  značné objemy do velkých obchodních  řetězců,  jako  jsou Tesco a 

Globus lze tento podíl na zbytku trhu považovat za významný. Firma Müller s.r.o. 

tedy patří  ke  středně velkým hráčům na tomto  poli  a  další  zvýšení  prodejů není 

nereálné. 

Firma by tedy měla usilovat o zvýšení tohoto podílu, neboť tato činnost ji jednak 

přináší s dostatečnou rezervou hrubý zisk potřebný k pokrytí nákladů a zároveň má 

významný tržní podíl.  Následné hodnocení vitality firmy napoví, jaké šance má do 

budoucna.
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 5.4.4  Vyhodnocení vitality firmy

Pro hodnocení vitality bude použita tabulka  3.11 ze strany  35, do níž budou 

doplněny bodové hodnoty charakteristik získané z tabulek 3.3 až 3.10 na stranách 28 

až 35. Vyplněná tabulka je zde:

Tabulka 5.5 - Hodnocení vitality společnosti Müller s.r.o.

Charakteristika Ohodnocení

1. Tržní trendy 9

2. Sortiment odpovídající požadavkům trhu 8

3. Spokojení zákazníci 10

4. Spokojenost finančních účastníků 9

5. Kapitálová základna 11

6. Finanční výsledek 4

7. Zaměstnanci 6

8. Dodavatelé 2

Celkem 59

     Zdroj: Vlastní zpracování

Výsledné bodové ohodnocení vitality (59 bodů), dosažené v tabulce  5.5 nám 

dle  tabulky  3.12 umístěné  na  straně  36 ukazuje,  že  „Vitalita  bez  zásahu  není 

zajištěna“.  Je  tedy  nutno  učinit  kroky,  jejichž  cílem  je  zlepšení  některých 

hodnocených charakteristik tak, aby firma dosáhla vyšší životaschopnosti. 

 5.5 Dílčí shrnutí

V této kapitole byla provedena analýza současného stavu zájmové firmy.  Po 

seznámení se stavem firmy v posledním roce činnosti byly analyzovány rozhodující 

skutečnosti  mající  vliv na ekonomické ukazatele. Hlavní ekonomické ukazatele za 

posledních  14 let,  očištěné o zkreslující  údaje byly  poté  prezentovány v tabulce. 

Následná analýza této tabulky ukázala na nízkou smysluplnost analýzy časových řad 

z této tabulky, neboť jejich vývoj byl poznamenán prudkými změnami i turbulencemi 

na  trhu.  V  analýze  nákladů  bylo  zjištěno,  že  hlavní  činnost,  kterou  je  prodej 
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předplacených karet, generuje nejen dostatečný zisk pro pokrytí těchto nákladů, ale i 

rezervu ve  výši  36 %. Následná SWOT analýza bude použita  jako inspirace pro 

vypracování  variantních  návrhů  pro  přežití  v  další  kapitole.  Provedená  analýza 

tržního podílu ukazuje, že firma má významný podíl na trhu předplacených karet s 

dalším  prostorem  pro  růst  tohoto  podílu.  Růst  tohoto  podílu  je  jednou  z  cest  k 

zlepšení vitality firmy, jež má dle provedeného hodnocení provedeného v poslední 

části úroveň „Vitalita bez zásahu není zajištěna“.

Na  základě  provedené  analýzy  současného  stavu  budou  v  další  kapitole 

zpracovány návrhy pro zlepšení životaschopnosti. 
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 6 Variantní návrhy pro přežití

V této části  byly zvažovány postupy,  kterými by se daly vytvořit  Na základě 

brainstormingu a následných diskusí se spolupracovníky i obchodními partnery byly 

vybrány následující varianty možnosti dalšího vývoje činností:

 Pokračování  ve  stávající  činnosti,  která  v  omezeném  časovém  horizontu 

dokáže generovat zisk, který pokryje veškeré režijní náklady. Případný pokles 

prodejů ve stávajících prodejních kanálech se snažit kompenzovat získáním 

nových odběratelů.

 Opět zahájit zahraniční obchod, přičemž budou využity stávající zkušenosti, 

získané dřívějšími obchodními aktivitami v Asii, i pracovník, který v současné 

době  ukončuje  své  studium  čínštiny  v  Beijingu  a  již  začal  komunikovat  s 

potencionálními  obchodními  partnery.  Předběžně  jsou  pro  dovoz  navrženy 

následující možné kategorie výrobků:

◦ mobilní telefony umožňující provoz 2 SIM karet současně

◦ úsporné LED žárovky a svítidla 

◦ nezávislé vodní a teplovzdušné topení pro automobily 

◦ Interiérové teplovodní kotle na biomasu (peletky)

Obnovení  dovozů začne generovat  příjmy až  s  určitým časovým odstupem. 

Prostředky na toto období umožní získat pokračování a případné rozšíření odbytu ve 

stávající činnosti, což bude analyzováno v následující kapitole.

 6.1 Pokračování a případné rozšíření stávající činnosti

Varianta pokračování ve stávající činnosti se přímo nabízí, neboť tato činnost je 

v současnosti schopna generovat příjmy, které s rezervou pokrývají režijní náklady. 

Na trhu v ČR působí přibližně 5 firem u každého operátora, které zajišťují distribuci  
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karet.  Ve větší části  případů se jedná o stejné firmy, reálně si  tedy konkuruje asi 

sedm  firem.   Situace  na  trhu  je  tedy  relativně  stabilní,  operátoři  nemají  z 

administrativních důvodů zájem na výrazném zvýšení počtu těchto firem. 

 Tato činnost umožní  získat  čas potřebný k rozběhu dalších aktivit.  Navíc v 

případě  sice  nepravděpodobného,  ale  možného  vývoje  na  trhu  mobilních 

komunikací,  může  zůstat  „dojnou  krávou“  zajišťující  stabilní  příjem  i  v  několika 

následujících letech. Vzhledem k významnému tržnímu podílu je zde pro firmu jistý, 

byť nevelký, růstový potenciál.

Udržení stávající sítě, čítající stovky kontaktů, popřípadě její rozšíření, umožní 

využití  její  části i  pro další sortiment, který firma v budoucnu bude nabízet. Ať se 

jedná o mobilní telefony na 2 SIM karty, LED světelné zdroje nebo o jiné zboží. 

Při diskusi o možných směrech rozvoje byla zvažována i možnost rozšiřující či 

podporující současný sortiment. Dovoz telefonů byl tedy jedním z těchto návrhů.

 6.2 Dovoz mobilních telefonů na dvě SIM karty

Mobilní  telefony  představovaly  v  posledních  letech  pro  firmu  jednu  z 

nejvýznamnějších položek. Velká část odběratelů tyto telefony odebírala a to jak ve 

formě předplacených sad, v nichž operátor celou sadu sestávající z předplacené SIM 

karty  (nositel  telefonní  čísla)  a  telefonu,  zvýhodnil  například  formou  dalšího,  tak 

zvaného bonusového hovorného, tak jako samostatné přístroje. 

Jednotliví  operátoři  přístroje  umožňující  provoz  na  více  SIM  karet  z 

pochopitelných důvodů ve své nabídce nemají.  Není totiž v zájmu operátora, aby 

klient mohl mimo jeho karty používat ještě kartu konkurenční. Přicházel by tím totiž o 

část výnosů, neboť klient by nevolal pouze v jeho síti. Z pohledu zákazníka se však 

jedná o zcela jinou situaci. Většina operátorů umožňuje jako jistou formu bonusu (pro 

nové  klienty,  za  věrnost,  za  dobití,  popřípadě  kombinace  uvedených  variant) 

zvýhodněné nebo zcela bezplatné volání ve vlastní síti. Mnozí uvedenou skutečnost 

řeší zavedením druhého telefonu, popřípadě neustálým přehazováním SIM karet.
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Naše společnost v minulosti nabízela tak zvané „více simkové adaptéry“, které 

umožňovaly přepínat mezi dvěma až třemi SIM kartami a to buď elektronicky, nebo 

formou  mechanického  přepínače  na  zadní  nebo  boční  straně  vyměněného  krytu 

přístroje. 

Tyto  adaptéry  byly  svého  času  velice  oblíbené,  nicméně  trpěly  jednou 

podstatnou nevýhodou, neboť přístroje byly určené pro provoz pouze s jednou kartou 

a tento adaptér sice měl sloty na více karet, avšak ve skutečnosti pouze odstraňoval 

nutnost karty nosit mimo přístroj a pokaždé je mechanicky vyměňovat. Zákazník tedy 

reálně zůstával na příjmu pouze na jednom čísle, byť mohl relativně rychle, v řádu 

desítek sekund volit, které z čísel to bude.

Uvedenou nevýhodu odstraňují přístroje, které se v posledních několika letech 

začaly vyrábět převážně v Asii. V poslední době tyto přístroje zařadili do programu i  

největší výrobci mobilních telefonů – Samsung a Nokia. 

V nižší  cenové hladině, do které plánované dovozy směřují,  jsou na trhu tři  

konkurenti  -   Aligator  tuzemské  firmy Adart  Computers  s.r.o.,  MyPhone  původně 

tuzemské firmy CPA a dále Evolve od firmy Abacus Electric. Ve všech případech se 

samozřejmě  jedná  o  čínské  přístroje,  jež  jsou  prodávány  pod  vlastní  značkou 

dovozce. 

Při nákupu v čínských továrnách lze pro dovozy dosáhnout významné marže 

oproti cenám na tuzemském trhu. Přístroje jsou vybaveny vícejazyčným menu a mají 

certifikaci  pro  EU.  Vzhledem  k  hmotnosti  telefonu  a  jeho  ceně  je  nejvýhodnější 

letecká  přeprava,  kdy  cena  přepravy jednoho  přístroje  (hmotnost  řádově  100g  + 

krabička) zůstane pod částkou 1 Euro (0,6 – 0,9 Euro). Společnost FedEx realizuje 

přepravu takovýchto zásilek, označovaných jako „Economy“ do 4 pracovních dnů. 

Díky malé velikosti a hmotnosti zde nejsou žádné další zvýšené nároky na skladové 

prostory. Lze plně využít stávající prodejní síť. Při navrhované prodejní ceně tohoto 

přístroje 599,- včetně DPH, je současně možné prodat předplacené SIM karty obou 

operátorů,  což  představuje  při  koncovém  prodeji  prostřednictvím  internetového 

obchodu další zisk ve výši 150,- Kč, který bude srovnatelný s vlastním ziskem na 
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přístroji.  Při velkoobchodním prodeji, zajistí  prodej společně s oběma kartami zisk 

dalších 50,- Kč.

Prodejem těchto telefonů tedy dojde zároveň ke zvýšení prodejů stávajícího 

sortimentu bez dodatečných nákladů. 

Kapitálová  náročnost  je  vzhledem  k  nízké  ceně  přístrojů  a  plánovaným 

dodávkám „just  in  time“  poměrně nízká (100-200 tisíc  korun),  lze  však očekávat 

mírné zvýšení této částky v případě požadavku trhu na prodej více variant tohoto 

přístroje.  U mobilních telefonů vyšších cenových kategorii, tak zvaných „smartphone“ 

bývá servis problematickou a drahou položkou. Přístroje v této nejnižší kategorii však 

mají nízkou poruchovost, neboť se na nich, vzhledem k absenci pokročilých funkcí, v 

podstatě nemá co pokazit. Svou roli zde také hraje fakt, že v případě zákazníkem 

zaviněných problémů (pád, kapalina) zákazníkovi prostě při této ceně nestojí  zato 

zkoušet přesvědčit servis, že se jedná o záruční závadu. 

Položka  servisu  byla  konzultována  s  jedním  z  obchodních  partnerů,  který 

provozuje  síť  obchodů  a  servis  pro  telefony  světových  výrobců.  Tento  obchodní 

partner by prováděl záruční i mimozáruční opravy dovezených přístrojů. Náklady na 

servis přístroje samozřejmě závisí  na poruchovosti,  nicméně je lze odhadnout na 

jednotky procent vstupní ceny. 

Na  uvedené  výrobky  samozřejmě  poskytuje  výrobce  záruku,  bohužel  její 

uplatnění v případě malého počtu malých závad komplikuje vzdálenost. Zde by bylo 

vhodné v závislosti na výskytu závad případně zvážit možnost opravy výměnou za 

nový přístroj a vadné přístroje zasílat po naplnění přepravní dávky zpět k výrobci na 

přepracování. 
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V následující tabulce bude zpracováno bodové hodnocení této varianty, které 

se získá převodem popisné analýzy prostřednictvím tabulek  2.1 - 2.8 uvedených na 

stranách 11-17.

Tabulka 6.1 - Hodnocení varianty dovozu telefonů

Hodnocený parametr Bodové ohodnocení

Znalost prostředí 14

Kapitálová náročnost 9

Možnost využití sítě 8

Ochota členů sítě 8

Míra konkurence 6

Náklady dovoz 5

Náklady sklad 5

Náklady reklamace 3

Celkem 58

     Zdroj: Vlastní zpracování

Jak je vidět v tabulce 6.1 varianta dovozu telefonů na 2 SIM dosáhla 58 bodů z 

68  možných,  což  není  vzhledem  ke  zkušenostem  firmy  s  tímto  sortimentem 

překvapením. Následně bude analyzována možnost dovozu LED světelných zdrojů.

 6.3 Dovoz LED světelných zdrojů

Obchodování  s  LED světelnými  zdroji  by  nepředstavovalo  zcela  nový  obor. 

Firma  již  od  svého  počátku  obchodovala  s  elektronikou  a  má  tedy  mezi  svými 

odběrateli  potenciální  zákazníky  ať  už  přímo  prodejny  elektro,  které  se  zabývají 

převážně tak zvanou bílou technikou a případně elektro instalačním materiálem, tak 

prodejny  se  spotřební  elektronikou  –  tedy  prodejny  prodávající  rádia  televizory, 

počítače a jejich příslušenství. 

V poslední době dochází spíše k prolínání těchto sortimentů a původní elektro 

prodejny rozšiřují svůj sortiment o elektroniku z důvodu poklesu tržeb v jejich původní 

63



specializaci.  V  případě  prodejen,  které  již  delší  dobu  nenakupovaly,  bude  nutné 

aktualizovat informace a zjistit, zda firma ještě existuje. 

Majitel  firmy má vzdělání v oboru elektro,  tento sortiment  je mu blízký,  část 

firem v okolí firmy Müller s.r.o. se věnuje rovněž LED zdrojům. Obor tedy sleduje a  

má  přehled  o  části  konkurence.  Za  hlavní  konkurenční  výhodu  lze  považovat 

momentální přítomnost zaměstnance v Beijingu, tím pádem lepší možnost získání a 

následné ověření referencí na čínského partnera a díky jeho fyzické přítomnosti lepší 

orientaci na čínském trhu. 

Trh pro LED zdroje bude do budoucna značný, neboť legislativa EU zakázala 

dovoz a následně i prodej klasických žárovek. Na druhou stranu tento obrovský trh v 

rámci  EU  přiláká  značnou  konkurenci,  včetně  nadnárodních  řetězců,  která 

pravděpodobně v blízké budoucnosti srazí zisky na minimum. Je tedy otázkou, jak 

dlouho zůstane časové okno této příležitosti otevřené.

Nevýhodou je, vzhledem k relativně vyšším cenám, zatím malý trh a středně 

silná  konkurence.  Pro  dosažení  významného  zisku  je  nutno  prodat  stovky  kusů. 

Kapitálová náročnost tohoto podnikání je řádově stovky tisíc korun, obrátka kapitálu 

je odhadována na 60 dnů v případě letecké přepravy společností FedEx a přibližně 

120 dnů v případě lodní přepravy vhodné pro větší množství. 

Lodní přeprava umožňuje eliminaci dopravních nákladů na minimum, jedná se o 

1/10  nákladů  letecké  dopravy  a  ještě  méně  v  případě  kontejnerové  přepravy, 

výměnou za prodloužení dopravních lhůt a podstatně vyšší kapitálovou náročnost. 

Při  přepravě  větších  objemů  lodí  je  vázán  větší  kapitál  po  delší  dobu.  Zároveň 

narůstá riziko špatného odhadu trhu.

V případě LED,  kdy se hmotnost  jednotlivých „žárovek“  pohybuje  pod 100g 

představuje dopravné na kus částku zhruba 0,5 Eur  (nabídka FedEx pro letecké 

zásilky  nad  50kg  se  pohybuje  kolem 5,-  Euro  za  kilogram v  závislosti  na  místě 

předání v Číně).  Úspora při použití lodní přepravy tedy představuje zhruba 10-15 % 

z prodejní ceny.  
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Tato úspora bude významná později, v době kdy bude probíhat boj o trh, pokud 

bude tato činnost vyhodnocena jako perspektivní a společnost se rozhodne na trhu 

setrvat. 

Popisná analýza možnosti  dovozu LED zdrojů  bude bodově vyhodnocena v 

následující tabulce:

Tabulka 6.2 - Hodnocení varianty dovozu LED světelných zdrojů

Hodnocený parametr Bodové ohodnocení

Znalost prostředí 7

Kapitálová náročnost 10

Možnost využití sítě 6

Ochota členů sítě 7

Míra konkurence 8

Náklady dovoz 5

Náklady sklad 5

Náklady reklamace 5

Celkem 53

     Zdroj: Vlastní zpracování

Varianta dovozu LED světelných zdrojů uvedená v tabulce 6.2 dosáhla 53 z 68 

možných bodů díky zkušenostem s příbuznými produkty a relativně nízké náročnosti. 

Jako další bude zpracována varianta dovozu nezávislých topení pro automobily, kde 

již hodnocení nebude tak jednoznačné.

 6.4 Dovoz nezávislých topení pro automobily

Tento sortiment byl vybrán na základě informací o neexistující cenově dostupné 

alternativě  nezávislých  topení  pro  malé  dodávkové  automobily.  Provozovatelé 

autodopravy ke své činnosti vzhledem k častým neplánovaným zastávkám při čekání 

na vykládku a nakládku potřebují pro své automobily nezávislé topení. 
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Na  trhu  se  vyskytují  převážně  výrobky  3  výrobců  (Ateso,  Eberspacher  a 

Webasto) u nichž se cena pohybuje od 15 tisíc Kč bez DPH výše za vlastní přístroj. K 

jeho  montáži  do  vozidla  je  nutné  další  příslušenství.  Cena  tohoto  příslušenství 

představuje nejméně dalších 5 tisíc bez DPH. V tomto případě je díky nákupům v 

Číně možno dosáhnout prodejních cen nižších o desítky procent. 

Výhody jsou vyšší marže a to,  že nezanedbatelný zisk lze dosáhnout již  při 

prodeji jednotek kusů. Výhodou jsou rovněž vyšší marže a tím s tím nepříliš vysoké 

požadavky na kapitál.

Nevýhodou je delší časové období nutné pro otestování vzorků.  Dále to, že se 

jedná o zcela nové odvětví, kde firma nemá žádné zkušenosti a při testování se bude 

muset  obrátit  na  externí  spolupracovníky  z  okruhu  známých,  kteří  provozují 

autodopravu a autoservis. 

Pro odbyt bude nutné získat spolupracovníky – nejlépe autoservisy popřípadě 

prodejce náhradních dílů. Vzhledem k vyšší ceně a rentabilitě již při prodeji několika 

kusů měsíčně se jako jeden z prodejních kanálů nabízí  přímý prodej  jednotlivým 

dopravcům.   Prozatím  není  jisté,  jaké  budou  požadavky  na  odbornost  montáže, 

respektive jakým způsobem může neodborná montáž ovlivnit životnost výrobku a zda 

tedy bude možné použít tento prodejní kanál.

Dále  je  otázkou  nakolik  konzervativní  automobiloví  zákazníci  budou  ochotni 

akceptovat čínskou značku i když se prokáže její kvalita. Tento sortiment je tedy běh 

na delší trať s méně jistým výsledkem, neboť v případě úspěchu dozajista motivuje 

konkurenci k dovozům obdobných zařízení jiných značek. 

Vzhledem  k  vysoké  ceně  a  nízké  hmotnosti,  která  činí  přibližně  3  kg, 

nepředstavuje dopravné cenový problém ani při použití letecké přepravy, neboť dojde 

k navýšení ceny řádově o 20 Euro, což představuje pouze jednotky procent prodejní 

ceny. 

Náklady na záruční opravy a reklamační řízení by byly poněkud vyšší, nicméně 

vzhledem k tomu, že výrobek je namontován do automobilu je možné jej do servisu 
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přivézt bez nákladů na odbornou demontáž. Hradit by tedy bylo nutné pouze práci 

servisního technika. 

V následující tabulce je opět popisná analýza této varianty rozvoje převedena 

na bodové hodnocení.

Tabulka 6.3 - Hodnocení varianty dovozu nezávislých topení pro automobily

Hodnocený parametr Bodové ohodnocení

Znalost prostředí 2

Kapitálová náročnost 7

Možnost využití sítě 2

Ochota členů sítě 2

Míra konkurence 4

Náklady dovoz 5

Náklady sklad 4

Náklady reklamace 3

Celkem 29

     Zdroj: Vlastní zpracování

Varianta dovozu nezávislých topení pro automobily ohodnocená v tabulce 6.3, 

dosáhla 29 bodů z 68 možných, což představuje přibližně 43%. Její realizace je proto 

méně pravděpodobná. Zbývá analyzovat poslední z navrhovaných možností a tou je 

dovoz interiérových teplovodních kotlů na peletky.

 6.5 Dovoz interiérových teplovodních kotlů na peletky 

Tato  varianta  je  nejvíce  rozporuplná.  Do  možných  variant  byla  zařazena  z 

důvodu vysokých cen automatických interiérových kotlů na peletky, kdy jsou na trhu 

nabízeny interiérové verze kotlů převážně italských a německých výrobců. 

Při  zvažování  možných  variant  vytápění  nemovitosti  byly  zkoumány  ceny 

automatických  interiérových  kotlů  (někdy jsou  také  označovány jako  automatická 
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krbová kamna s teplovodním výměníkem) na našem trhu. Průzkumem bylo zjištěno, 

že ceny na našem trhu se pohybují v násobcích továrních cen v Číně. 

Tento obor je asi nejvíce vzdálen všem zkušenostem, které firma má. Většina z 

nás jistě přišla do styku s krbem či kotlem, ale je třeba přiznat, že o problematice 

automatických kotlů na biomasu a jejich provozu nelze získat informace snadno a 

rychle. Samozřejmě s výjimkou technických dat. Tento obor je relativně nový a bude 

zde nutno najít nové spolupracující firmy. 

Pro  mluví  dosažitelné  vysoké  marže.  O  tyto  marže  je  nutné  se  podělit  s 

kamnářskou firmou,  které musí  provést  instalaci  a  pravidelné kontroly.  V  případě 

certifikace kamen a po jejich zařazení do dotačního programu je možno získat na 

každou  instalaci  dotaci  v  různých  ekologických  dotačních  projektech  jako  je 

celostátní „Zelená úsporám“ popřípadě v rámci lokálních projektů, jež mají za úkol 

zlepšit kvalitu ovzduší na regionální úrovni.  

Další  neznámou  je  kvalita  a  životnost  kotlů  v  dlouhodobém  horizontu.  Při 

shromažďování informací  o této problematice bylo zjištěno, že dochází k silnému 

opotřebení hořáků a to do té míry,  že jeho některé části  jsou pro jednotlivé kotle 

nabízeny jako jakýsi „spotřební materiál“ neboť jsou vyrobeny z tenkého plechu a 

časem dojde nezbytně k jeho propálení. 

Informace  získané  ve  firmách  nabízejících  tyto  kotle  nelze  považovat  za 

dostatečné,  neboť jejich personál  často nemá o dané problematice tušení,  neboť 

jeho  jediným  cílem  je  prodat.  Pro  získání  směrodatných  informací  bude  nutné 

jednání nejlépe s technikem servisní firmy, který má již s opravami delší zkušenosti. 

Nejlepší variantou by bylo testování vzorku v průběhu celé topné sezóny, během níž 

by technik zařízení několikrát zkontroloval. 

U této položky představuje dopravné významnou položku, neboť vzhledem k 

hmotnosti přesahující 100 kg nelze použít leteckou přepravu a to ani na přepravu 

vzorku, neboť při  použití  této dopravy by náklady dosáhly téměř 50 % pořizovací  

ceny. V případě lodní dopravy bude nutno použít LCL, tedy menší než kontejnerové 

množství.  Poslední  dovozy,  při  nichž  firma použila  LCL se  uskutečnily za  částku 
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přibližně 150 US$ za kubický metr  nákladu.  Kotle jsou expedovány na paletách a 

včetně ochranného dřevěného rámu mají objem přibližně 400 až 500 litrů.  Dopravné 

za jeden kotel tedy vychází na částku 1000 – 1500,- Kč.  V tomto případě bude nutno 

využít  některý z  logistických skladů vybavený potřebnou manipulační technikou a 

služby specializovaných přepravních firem pro transport k zákazníkům, což navýší 

spolu se skladným logistické náklady. 

 Vzhledem  k  nemožnosti  „zaslat  výrobek  do  servisu“  by  případné  servisní 

náklady  na  tento  výrobek  mohly  pohltit  značnou  část  zisku,  neboť  v  případě 

oprávněné reklamace by bylo nutné uhradit servisnímu technikovi cestovní náklady, 

jelikož opravy musí probíhat v místě instalace kotle. 

Veškeré údaje získané touto popisnou analýzou jsou převedeny prostřednictvím 

tabulek  2.1 - 2.8 uvedených na stranách 11-17  do následující tabulky:

Tabulka 6.4 - Hodnocení varianty dovozu teplovodních interiérových kotlů

Hodnocený parametr Bodové ohodnocení

Znalost prostředí 4

Kapitálová náročnost 6

Možnost využití sítě 1

Ochota členů sítě 1

Míra konkurence 4

Náklady dovoz 1

Náklady sklad 1

Náklady reklamace 1

Celkem 19

     Zdroj: Vlastní zpracování

Varianta dovozu interiérových kotlů, zachycená v tabulce 6.4 dosáhla nejnižšího 

počtu bodů a to  19 z 68 možných.  Toto hodnocení  není překvapivé,  vzhledem k 

naprosté odlišnosti sortimentu a vysokým logistickým nákladům. 
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V další  kapitole  bude provedeno vyhodnocení  vhodnosti  jednotlivých variant 

rozvoje. 

 6.6 Vyhodnocení jednotlivých variant

Pro  přehlednost  jsou  jednotlivé  varianty  z  tabulek  6.1 až  6.4 seřazeny  dle 

dosaženého bodového hodnocení v následující tabulce:

Tabulka 6.5 - Výsledné bodové ohodnocení jednotlivých variant možného rozvoje

Varianta možného rozvoje Dosažené body

Dovoz telefonů pro 2 SIM karty 58

Dovoz LED světelných zdrojů 53

Dovoz nezávislých topení pro automobily 29

Dovoz automatických interiérových kotlů 19

      Zdroj: Vlastní zpracování

Z  výsledného  bodového  ohodnocení  v  tabulce  6.5 vyplývá  poměrně 

jednoznačně jako varianta s nejvyšším hodnocením dovoz mobilních telefonů pro 2 

SIM  karty,  následovaná  dovozem  LED  světelných  zdrojů.  Obě  tyto  varianty 

představují potenciálně vhodné směry rozvoje. 

Mobilní telefony získaly první místo díky tomu, že se vlastně jedná o sortiment,  

který firma dlouhodobě prodává,  a  proto má v tomto oboru značné zkušenosti  a 

znalosti. Varianta dovozu LED zdrojů, která se umístila jako druhá v pořadí, je rovněž 

vážným kandidátem na  realizaci.  Tato  varianta  získala  téměř  dvojnásobný  počet 

bodů jako varianta dovozu nezávislých topení pro automobily, která se umístila jako 

předposlední. Na posledním místě je varianta dovozu teplovodních kotlů, u které jsou 

nejen vysoké náklady na potřebný kapitál a zároveň nemožnost využití stávající sítě 

a  skladů.  Poslední  dvě  varianty  by  pro  firmu  představovaly  příliš  velké  riziko  a 

pravděpodobně by nebyly úspěšné.
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Posílení  prodejů  stávajícího  sortimentu  spolu  s  realizací  jednoho  z  dvou 

doporučení možného rozvoje by měla zlepšit situaci firmy v budoucnosti. Výhled do 

budoucna bude nastíněn v další kapitole.

 6.7 Výhled do budoucna

Firma může zlepšit svou vitalitu a tím i šanci na přežití jednak rozšíření prodejů 

stávajícího sortimentu, čímž zlepší svůj finanční výsledek v tomto roce a následně 

spokojenost finančních účastníků v tomto roce a roce příštím. 

Úspěšnou realizací jedné z doporučených variant rozvoje by firma měla zlepšit  

finanční  výsledek  a  následně  i  spokojenost  finančních  účastníků  v  následujících 

letech. Rovněž dojde ke snížení závislosti na dvou dodavatelích, což rovněž zlepší 

hodnocení její vitality. Do budoucna lze očekávat i vyšší spokojenost zákazníků díky 

lepšímu sledování tržních trendů.

Předpokládaný vývoj vitality firmy je zachycen v následující tabulce:

Tabulka 6.6 - Očekávaný vývoj vitality firmy Müller s.r.o.

Charakteristika 2012 2013 2014 2015

1. Tržní trendy 9 9 10 11

2. Sortiment odpovídající požadavkům trhu 8 8 8 8

3. Spokojení zákazníci 10 10 10 11

4. Spokojenost finančních účastníků 9 10 10 11

5. Kapitálová základna 11 11 11 11

6. Finanční výsledek 4 5 6 8

7. Zaměstnanci 6 6 6 6

8. Dodavatelé 2 2 3 4

Celkem 59 61 64 70

  Zdroj: Vlastní zpracování

Z  očekávaného  vývoje,  který  zobrazuje  tabulka  6.6,  vyplývá  po  realizaci 

doporučení  postupné  zlepšení  vitality  z  původního  „Vitalita  bez  zásahu  není 
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zajištěna“ až na „Vitalita je pravděpodobná“ v průběhu následujících tří let. Zůstává 

otázkou, zda je toto zlepšení dostatečné a zajistí do budoucna životaschopnost firmy. 

Zde  je  třeba  říci,  že  hodnocení  budoucího  vývoje  bylo  provedeno  na  základě 

předběžné  opatrnosti.  Je  tedy možné  další  zlepšení  v  případě  příznivého  vývoje 

ekonomiky.

 6.8 Dílčí shrnutí

Na  základě  zjištění  v  analytické  části  bylo  firmě  doporučeno  pokračovat  v 

současné  činnosti,  neboť  tato  činnost  zajišťuje  dostatečný  zisk  pro  pokrytí 

minimálních  nákladů  a  vzhledem  k  tržnímu  podílu  firmy  zde  existuje  růstový 

potenciál. Jako další možné směry rozvoje byly zvažovány čtyři varianty a to: Dovoz 

telefonů umožňujících provoz se dvěma SIM kartami, dovoz LED světelných zdrojů, 

dovoz nezávislých topení pro automobily a dovoz interiérových kotlů na biomasu. 

Nejvyšší počet bodů dosáhla varianta s dovozem mobilních telefonů následována 

variantou  s  dovozem  LED  světelných  zdrojů.  Posílení  současné  hlavní  činnosti 

současně  se  zahájením dovozu  by  mělo  do  budoucna  zlepšit  finanční  výsledek, 

spokojenost finančních účastníků a snížit závislost na dodavatelích, což by se mělo 

projevit  v  hodnocení  vitality.  Možný  vývoj  v  následujících  3  letech  byl  poté 

prezentován v tabulce. Předpokládané zlepšení vitality z 59 na 70 bodů, v průběhu tří 

let,  představuje při  kritickém pohledu pouze mírný nárůst.  I  přesto však znamená 

nezanedbatelné  zvýšení  šancí  na  přežití.  Díky  principu  předběžné  opatrnosti 

použitého při ohodnocení předpokládaného vývoje, však lze v případech příznivého 

vývoje ekonomické situace očekávat lepší výsledky. 

V následující části budou jednotlivé poznatky shrnuty a bude z nich vyvozen 

závěr.
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 7 Závěr

Vzhledem k tomu, že tato práce byla zaměřena na reálnou firmu, je její přínos 

pro majitele jednoznačně pozitivní. Majitel byl již v loňském roce po vstupu prvního 

virtuálního operátora postaven před skutečnost, že budoucí vývoj v podnikání firmy 

nelze úspěšně předvídat, což jej vrátilo do reality a přesvědčilo o tom, že nelze z 

dlouhodobého hlediska spoléhat na stávající činnost jako na jediný zdroj příjmů.  

V  okamžiku  kdy  firma  přešla  na  současný  obchodní  model,  mu  předvídal 

zhruba dvouletou životnost, během které bude firmu a její majitele živit. Vzhledem k 

tomu, že prodeje vykazovaly nižší než očekávaný pokles, dokonce v části loňského 

roku před odchodem dvou významných zákazníků přímo k dodavateli i znatelný růst 

prodejů jej krátkodobě ukolébalo a zapomněl na to, že nic netrvá věčně. 

Studium literatury v kombinaci s poznáním reality jej utvrdilo v tom, že heslo 

„Inovuj, nebo nepřežiješ!“ není pouhou frází a že podnik, který přestane inovovat je 

odsouzen k zániku. Překvapivé bylo zjištění, že zánik je pozvolný a že jeho příznaky 

zpočátku „nebolí“, neboli nejsou na první pohled viditelné a proto nevzbuzují obavy. 

Původní odhad, že provozování stávajících činností je neperspektivní a ztrátové 

se na základě analýzy naštěstí nepotvrdil.  Dle hodnocení má firma vitalitu a tedy 

možnost přežití „téměř zaručenu“. Rovněž stávající činnosti jsou schopny generovat 

dostatečné příjmy potřebné pro provoz firmy a dokonce i jistý minimální zisk. Vzniklá 

ztráta je dědictvím minulých méně šťastných manažerských rozhodnutí.  Jedná se 

vlastně o utopené náklady, kdy je sice účetně při jejich prodeji vykazována ztráta, 

nicméně prodej těchto nepotřebných zásob se příznivě projevuje na cash-flow a tím i 

na zdraví firmy.  

V  posledních  dnech  došlo  na  našem  trhu  k  významné  změně  v  oblasti 

mobilních  komunikací.  Následkem  konkurenčního  boje  začali  všichni  operátoři 

nabízet  paušální  tarify,  kdy  zákazník  může  v  rámci  svého  paušálu  uskutečnit 
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neomezené, nebo téměř neomezené, množství hovorů v rámci všech tuzemských 

sítí23. 

Tato zpráva se na první pohled zásadně nedotýká činností  firmy. Při  bližším 

pohledu ale lze zjistit, že zavedením těchto tarifů pro značnou část zákazníků přestal 

existovat hlavní důvod proč si pořizovat přístroj na 2 SIM karty. Varianta s dovozem 

mobilních telefonů se při současných podmínkách jeví jako nevýhodná a firma od ní 

bude muset odstoupit. Potvrzuje se tak, co uvádí Philip Kotler ve své knize24, když 

budoucnost označuje za hektickou, plnou turbulencí a zvýšených rizik.  

Toto je ukázka turbulence na lokálním trhu.  Obdobné náhlé změny nelze 

předvídat, nelze ani stanovit zda, popřípadě kdy nastanou. Lze se na ně pouze 

připravit, neboť v tomto konkrétním případě se při sledování světového vývoje v 

posledních měsících dal nástup tohoto trendu očekávat.  Tato turbulence naštěstí 

nezpůsobila firmě žádné větší škody, neboť dovoz telefonů byl zatím pouze ve 

stádiu  příprav.  Firma  tedy  s  výjimkou  marketingových  nákladů,  jenž  tvořil 

převážně čas zaměstnanců, neměla žádné další náklady. 

Otázkou zůstává, jak se tato změna promítne do hlavní činnosti, kterou je 

prodej předplacených karet. Reakce operátorů na změnu situace na trhu může 

prodej  předplacených  karet,  v  případě  zavedení  nových  konkurenceschopných 

předplacených služeb,  i  zvýšit.  Stejně může jejich případné nereagování tento 

segment zcela zlikvidovat. 

Firma již zahájila rovněž činnosti k dovozu vzorků LED svítidel. Jejich dovoz a 

následné  testování  by  mělo  proběhnout  v  průběhu  května  2013.  Předběžný 

průzkum ukázal  na  zájem obchodních  partnerů  o  tento  sortiment.  Bude však 

muset své zákazníky přesvědčit o vyšší kvalitě svých výrobků a s tím související 

vyšší  cenou.  Toto  nebude  jednoduché,  neboť  zákazníci  jsou  zatím  zvyklí  se 

orientovat ve světelných zdrojích podle spotřeby ve Wattech a nikoliv dle jejich 

svítivosti. Vzhledem k tomu, že na trhu se objevují výrobky, které mají při stejné 

23 Čeští operátoři dohnali Evropu, nejlevnější ale stále nejsou. [online]. [cit. 2013-04-17]. Dostupné z: 
http://zpravy.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/cesti-operatori-dohnali-evropu-nejlevnejsi-ale-stale-nejsou-
974881 

24 KOTLER, Philip a John A CASLIONE. Chaotics: the business of managing and marketing in the age of 
turbulence. 1st ed. New York: American Management Association, c2009, xiii, 206 p. ISBN 08-144-1521-0. 
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spotřebě až 5x nižší svítivost a tím pádem i nižší cenu, bude obtížné zákazníky 

přesvědčit o lepších parametrech nabízeného zboží. 

Cílem  této  práce  bylo  posoudit  životaschopnost  firmy  v  současných 

podmínkách  ČR.  Firma  Müller  s.r.o.  byla  vyhodnocena  jako  životaschopná  a  na 

základě analýzy byly vybrány možné směry dalšího rozvoje. Jedná se o rozšíření 

stávajícího prodeje předplacených karet, který se ukázal jako výnosný a dále o dovoz 

LED světelných zdrojů. 

Na obou  uvedených směrech  firma Müller  s.r.o.  začala  pracovat  již  v  době 

psaní této práce. Firmě se tak otevírá další možný směr rozvoje do budoucna, kdy 

bylo v této práci potvrzeno i po teoretické stránce to, co vedení intuitivně cítilo a to, 

že přežití firmy v současných podmínkách ČR je pravděpodobné.

Firma se  rozhodla inovovat,  aby přežila.  Blízká budoucnost  ukáže,  zda toto 

rozhodnutí  a  směrování  bylo  správné.  Zadostiučiněním  pro  majitele  firmy  bude, 

pokud  firma  obhájí  svou  životaschopnost  v  současných  podmínkách  ČR tím,  že 

nezanikne. 
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Příloha č.1 - Bodové hodnocení charakteristik dle Pollaka 

Výzkum trhu cílený na pokrok

Bodové hodnocení Charakteristika

13 Sledování vývoje ve vyspělých zemích

12 Extrapolace tendencí s ohledem na místní poměry

11
Velkorysá svoboda ve vývoji nových produktů a ocenění úspěchů

10

9 Ocenění zralosti jednotlivých výrobků a služeb

8
Výzkum a sledování alternativ pro zralé výrobky a služby

7

6

Ustrnutí na starém

5

4

3

2

1

0



Výrobky odpovídají trhu

Bodové hodnocení Charakteristika

12 Iniciativní výzkum trhu

11 Krátká gestace nových výrobků/služeb

10 Flexibilita nabídky

9 Opakované zakázky

8

Využití patentů
7

6

5

4

Ustrnutí na starém

3

2

1

0

Spokojení zákazníci

Bodové hodnocení Charakteristika

11 Nepřetržitý růst obratu

10 Kvalita a služby odpovídající očekávání

9 Žádné reklamace

8 Nepřetržitý reciproční styk se zákazníky

7 Intenzivní činnost marketingu

6
Velkorysá orientace na zákazníky: reklama, publicita

5

4 Nedostatečný styk se zákazníky

3 Ustrnulý prodejní program

2

Časté reklamace1

0



Spokojení finanční účastníci

Bodové hodnocení Charakteristika

11 Dodatečné peněžní výhody akcionářům

10 Veškeré pohledávky zaplaceny

9

Veškeré závazky dodrženy8

7

6

Využití úvěru od dodavatelů5

4

3 Honba za úvěrem na překlenutí likvidity

2

Faktoring, leasing1

0

Poměr k životnímu prostředí

Bodové hodnocení Charakteristika

11 Žádné restriktivní předpisy proti vlastní činnosti

10 Účast v místních institucích

9 Angažovanost v otázkách zabránění ohrožení prostředí

8 Účast v programech na omezení plýtvání energií, snížením výparů do 
atmosféry, zatížení okolí hlukem apod.7

6
Ochota pomoci sousedům

5

4

Koncentrace na vlastní činnost

3

2

1

0



Kapitálová základna

Bodové hodnocení Charakteristika

10 Absence dluhů

9 Zdravý poměr vlastního kapitálu ke kapitálu cizímu

8 Investice kryté z vlastního výnosu

7 Dostatečné provozní rezervy (riziko u zákazníků)

6 Skryté rezervy (ocenění inventáře)

5 Velkorysá amortizace

4

Zdravé investice

3

2

1

0

Výhodná lokalizace podniku

Bodové hodnocení Charakteristika

9 Blízko k trhu

8 Blízko k hlavním dodavatelům

7 Dobré a spolehlivé spojení silniční, železniční a letecké

6 Sociální klid

5 Dobrá spolupráce s místními úřady a odbory

4 Daňové a jiné politické výhody

3

Zanedbatelná konkurence o zaměstnance
2

1

0



Zaměstnanci

Bodové hodnocení Charakteristika

8 Stanovení zodpovědnosti a pravomocí, a to na základě přesného popisu 
vykonávané funkce

7 Přísný výběr zaměstnanců

6 Vnitropodnikové vzdělávání zaměřené na výkon příslušné funkce

5 Vzdělávání zaměřené na zdokonalování dovedností

4 Vzdělávací pobyty mimo podnik

3 Odměny (povýšení) za dobrý výkon

2 Pravidelná informovanost zaměstnanců

1 Optimální věkové složení zaměstnanců, délka pracovní doby a minimální 
fluktuace0

Finanční výsledek

Bodové hodnocení Charakteristika

8
15% + cash flow

7

6
Break even point

5

4
Stagnace

3

2 Pod rizikem podnikání těžce zatížený podnik

1 Podnik úvěru neschopný

0 Podnik insolventní

Spolehliví dodavatelé

Bodové hodnocení Charakteristika

7 Zodpovědnost dodavatelů za kvalitu

6 Včasné a kvalitní dodávky

5 Ochota a úzká spolupráce v otázkách technického a cenového vývoje dodávek

4 Spolehlivost a záruka dodávek do budoucnosti

3 Možnost platby předem nebo v kratší lhůtě na základě skonta

2 Existuje výběr dodavatelů

1

0


