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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá návrhem konkurenční strategie malé firmy. 

Východiskem je strategická analýza, za pomocí které jsou identifikovány vnitřní a 

vnější vlivy působící na daný podnik. V závěrečné části je vypracován návrh 

konkurenční strategie včetně variant dalšího rozvoje firmy.  
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Abstract 
 

The thesis is dealing with a proposal of competitive strategy of small firm. The 

starting point is strategic analysis that helps to identity internal and external 

influence impacting on given company. In conclusion is elaborated a proposal of 

competitive including variants of next company development. 
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Úvod  
 

     Tvorba strategického plánu je důležitým výchozím prvkem pro formování 

strategie každé firmy. Dobře připravený plán je klíčem podnikatelského úspěchu, 

který umožňuje efektivní řízení jakékoliv organizace. Je potřeba  mít na paměti, 

že se jedná o dynamický dokument, který je zpracován v určitém okamžiku a 

vlivem neustále měnícího se prostředí je nezbytné ho průběžně aktualizovat.  

 

     Při formulaci strategie je nutné provést i důkladnou analýzu konkurence, 

zaměřit se na její úzká místa, která mohou být využita ve prospěch dané firmy. 

Konkurenční boj je neúprosný a vítězí jen ti nejsilnější. Pokud chceme mít před 

konkurencí náskok,  je nutné se soustředit na potřeby zákazníků, poskytovat jim 

co nejkvalitnější služby a v co nejkratším čase.  

 

     Vzhledem k poměrně značné nasycenosti trhu jsou kladeny velké nároky také 

na manažerské schopnosti vedoucích pracovníků.  

Jedním z hodnotných aktiv firmy je i dobré jméno značky výrobků nebo služeb, 

které nabízejí. Budování značky věnuje řada firem velkou pozornost. Za 

úspěchem však většinou stojí dlouhodobé úsilí a vynaložení značných finančních 

prostředků. Pokud se však záměr podaří, odměnou je vysoká loajalita zákazníků a 

dosažení konkurenční výhody. Dalších výhod může být dosaženo, pokud firma 

zvolí strategii úzké specializace na určitý segment zákazníků nebo bude nabízet 

odlišný produkt.   

 

     Obzvláště v období recese je strategické plánování velmi důležité,  jelikož 

mohou být snížena případná rizika. Řada firem přistoupila k úsporným řešením, 

která vedla ke stabilizaci výnosů a snížení nákladů. IT průmysl postihla krize 

nejméně, nabídka pracovních pozic je stále rostoucí. 
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Cíle, metody a postupy zpracování 
 

 

     Diplomová práce zpracovává návrh konkurenční strategie obchodně 

konzultantské společnosti C.B.C. CZ, spol. s r.o., která působí na trhu již od roku 

2002. Společnost je prodejcem výrobků firmy Apple v České republice. Za dobu 

své existence si vytvořila stálou klientelu z řad domácností, firem a především 

školských zařízení, kterým poskytuje komplexní služby zahrnující poradenství, 

návrh řešení a  implementaci  nových systémů do výuky. 

 

     Cílem práce bude za pomocí analýzy vnějšího, vnitřního a oborového okolí 

zhodnotit současný stav a navrhnout další směr, který by měl vést k rozvoji firmy, 

zlepšování služeb a získávání nových zákazníků. 

 

     Pro zhodnocení vnějšího okolí bude použita analýza PEST, která bude čerpat 

především z dostupných údajů Českého statistického úřadu.  

 

     K analýze vnějšího okolí použiji Porterův model konkurenčního prostředí, ve 

kterém budou zahrnuty informace získané od majitelů firmy a na základě 

vlastního průzkumu. Bude také sestaven přehled všech významných konkurentů a 

zhodnocena jejich dosavadní činnost a silné stránky. Informace budu čerpat 

především od zaměstnanců firmy a z dalších dostupných zdrojů. Vnitřní okolí 

bude analyzováno za pomocí metody 7S, Porterova hodnotového řetězce a 

finanční analýzy. Následně budou všechny získané údaje shrnuty ve SWOT 

analýze, na základě které bude definována konkrétní strategie a uvedeny návrhy, 

které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy. 
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1      Teoretická východiska 
 

     1.1      Základní pojmy 
 

     Strategické řízení je dle Keřkovského [21] nepřetržitým procesem, na který 

navazuje několik kroků. Důraz by měl být kladen především na strategickou 

analýzu, která zhodnotí vnitřní a vnější faktory, které budou na firmu v budoucnu 

působit. Dalším krokem by měla být realizace strategie, jejíž plnění a postup je 

nutné průběžně vyhodnocovat a kontrolovat. Keřkovský dále uvádí, že „firmám 

bez zavedeného strategického řízení chybí schopnost vidět a aktivně řídit svoji 

budoucnost. Naopak firmy s fungujícím strategickým řízením jsou schopny dívat 

se dále do své budoucnosti a připravit se na nadcházející problémy. Při změně 

vnějších podmínek je třeba strategii dostatečně rychle přizpůsobit“.  

                                                 

     Podle Charváta [1] je „strategické řízení proces, kterým se stanovuje vize          

a poslání organizací, z nichž se vyvozují strategické cíle na základě strategické  

analýzy trendů budoucího vývoje. Jeho prostřednictvím se hledá a volí optimální 

strategie rozvoje firmy nebo jejich organizačních složek tak, aby byly efektivně 

využity zdroje společnosti v součinnosti s příležitostmi na trhu “. 

 

     Operativní řízení je souhrn řídících činností, cílem je zajistit plánovaný 

průběh řízených procesů (distribuci výrobků, výrobu, výzkum a vývoj) při 

maximálním hospodárném využití vstupů. Jedná se o nejnižší stupeň řízení, který 

je uskutečňován na úrovni nejnižších organizačních jednotek, tj. jedná se zejména 

o dílny, pracoviště a pracovníky [2].  

 

     Taktické řízení je organizované na úrovni nižších organizačních jednotek 

(závody, divize). Problémy jsou u tohoto typu řízení dobře strukturované, 

opakující se. Cíle jsou zadávány formou subcílů a přiřazovány jednotlivým 

funkčním jednotkám. Od strategického řízení se liší užším výběrem, vyšším 

stupněm podrobnosti, kratším časovým intervalem (do 1 roku), menším stupněm 

nejistoty a neurčitosti [2]. 
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Obrázek 1: Proces strategického řízení [3] 

 
 

     Strategii podniku „můžeme chápat jako dokument, ve kterém jsou určeny 

dlouhodobé cíle podniku, stanoven průběh jednotlivých operací a rozmístění 

zdrojů nezbytných pro plnění daných cílů“ [4].   

 

     Vize bývá společně s misí považována za východisko strategického řídícího 

procesu. „Vize (vision) představuje soubor specifických ideálů a priorit firmy, 

obraz její úspěšné budoucnosti, který vychází ze základních hodnot nebo filozofie, 

se kterou jsou spojeny cíle a plány firmy. Vize dává odpověď na otázku, jak bude 

podnik vypadat v budoucnosti“ [5]. Vize pro organizaci jasně stanovuje směr, cíl, 

charakter a priority pro celou organizaci. Má informační charakter pro zákazníky, 
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dodavatele i akcionáře. Vize pro podnikovou pobočku, úsek nebo tým podporuje 

jasný vůdčí směr, angažuje a mobilizuje lidi ke spolupráci a tím přispívá 

k celkovému úspěchu podniku.  Vize pro specifický úkol nebo výsledek se užívá 

při delegování pravomocí, při tvorbě nebo změně týmu [6].  

 

     Poslání firmy (mission) je vysvětlení smyslu, účelu podnikání, prohlášení       

o tom, čeho si firma přeje dosáhnout. Naplnění mise vyžaduje schopnosti, energii 

a také určitou míru nadšení [7].   

 

     Podnikové cíle můžeme charakterizovat jako požadované budoucí výsledky, 

které dávají smysl stanovenému poslání a napomáhají při formulaci strategie [8].   

 

     Cíle jsou žádoucí stavy, kterých se podnik snaží dosáhnout prostřednictvím své 

existence a svých činností.  Doporučuje se, aby cíle byly vymezeny tak, že jsou 

SMART, což znamená:   

 

o Stimulating -  je potřeba stimulovat cíle tak, aby byly dosaženy co nejlepší 

výsledky. 

o Measurable – dosažení či nedosažení cíle by mělo být měřitelné. 

o Acceptable – cíle by měly být akceptovatelné i ze strany těch, kdo je 

budou plnit. 

o Realistic – cíle by měly být reálné a dosažitelné. 

o Timed – cíle by měly být určené v čase [4].   

 

     Konkurence zahrnuje veškeré skutečné nebo potenciální substituční nabídky, 

o kterých může zákazník při svém kupním rozhodování uvažovat. Podle stupně 

nahraditelnosti rozeznáváme čtyři stupně konkurence [9]:      

                            : 

1. Konkurenti značky: nabízejí svým zákazníkům podobné výroby a služby 

za srovnatelné ceny. 

2. Odvětvová konkurence: zahrnuje všechny výrobce stejné třídy výrobků. 

3. Konkurence formy: představuje společnosti, které nabízející stejnou 

službu. 
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4. Konkurence rodu: představuje všechny firmy, které soupeří o zákazníkovi 

peníze [9].     

                               

     Konkurenční výhoda je podle Portera „soubor samostatných činností, které 

podnik koná, když navrhuje, vyrábí, uvádí na trh, dodává a podporuje svůj 

výrobek. Konkurenční výhodu není možné pochopit a poznat, jestliže se díváme 

na podnik jako na celek“. Mezi dvě základní konkurenční výhody patří postavení 

v nízkých nákladech a diferenciace [10]. Trvalou konkurenční výhodou se může 

stát i kvalita. To je důvodem, proč mnoho organizací realizuje koncepci 

managementu kvality [19].  

 

 

1.2  Hierarchie firemních strategií 

 

     Corporate strategie  

     Tato strategie vymezuje rámec pro navazující business strategie jednotlivých 

strategických obchodních jednotek firmy (SBUs). Na formulaci se podílí nejužší 

vedení firmy a jedná se o nejutajovanější vnitropodnikový dokument. Zahrnuje 

vytyčení SBUs, určení směrů a cílů, kterých má být dosaženo. Jsou vymezovány 

dva druhy strategií, které závisejí na druhu konkurenčního boje dané SBU. Jedná 

se o nákladovou strategii a diferenciační strategii [4].     

 

  

       Business strategie 

      Obchodní strategie vyjadřuje základní strategické cíle a cesty každé SBUs, 

které vedou k jejich dosažení. Specifikuje strategické cíle pro všechny prvky 

rozšířeného marketingového mixu - 7P: 

 

     product (výrobky a služby SBU); price (cenová politika); place (vymezení 

trhu); promotion (distribuční kanály); people (lidské zdroje); process (procesy 

nezbytné pro uspokojení potřeb zákazníků zahrnující: vývojové, zásobovací, 

výrobní, distribuční prvky); planing (plánování, řízení, organizace a firemní 

kultura).  
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     Pro každý z aspektů by měly být vymezeny strategické cíle, které by měla daná 

SBU v daném časovém horizontu naplnit [4]. 

 

Funkční strategie 

     „V návaznosti na obchodní strategii by měly na hierarchicky o jeden stupeň 

nižší úrovni existovat dílčí strategie a strategická řízení jednotlivých specifických 

oblastí“. Může se jednat o strategie rozvoje marketingu, strategie řízení lidských 

zdrojů, rozvoje výrobní základny a výrobků, využití informačních technologií 

v řízení. Mezi funkčními strategiemi mohou existovat vzájemné vztahy [4].  

 

 

     Horizontální strategie  

 

     Horizontální strategie koordinuje cíle a strategie příbuzných SBUs.  Zahrnuje 

stávající obchodní jednotky a také výběr nových odvětví, do nichž se chystá 

společnost vstoupit na základě vzájemných vztahů se stávajícími jednotkami. 

Horizontální strategie by měla existovat na skupinové, sektorové a celopodnikové 

úrovni [10]. 

 

Pokud nejsou vztahy koordinované, hrozí nebezpečí: 

- vznikajících problémů ve vztazích SBUs v důsledku jejich rozdílných 

zájmů; 

- vzájemné vztahy se budou oslabovat; 

- samostatné rozhodování o cenách a investicích SBUs může oslabovat 

pozici společnosti jako celku; 

- slabší pozice dané obchodní jednotky vůči konkurentům; 

- komplikovaný přenos know-how mezi jednotkami [4].  
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Obrázek 2: Hierarchie firemních strategií [4]  

 

 
 

 

 

1.3  Strategická analýza 
 

     Strategická analýza zahrnuje analýzu vnitřního a vnějšího prostředí podniku, 

analýzu konkurence, analýzu vnitřních zdrojů a schopnosti společnosti. Dává nám 

odpovědi na otázky typu: Kde jsme nyní? Kam chceme? Kde chceme být? Jak se 

tam dostat?  

Při určení vhodnosti strategie je nezbytné co nejpřesněji analyzovat existující 

trendy, určit faktory, které strategii podniku ovlivňují, kvalifikovat jejich 

očekávaný vývoj a vliv na podnik [11].   

 

         Základními fázemi strategické analýzy jsou:  

 

 analýza vnějšího prostředí 

 analýza vnitřních zdrojů a schopností 
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Analýza okolí 
 

     Strategická analýza okolí je proces, pomocí něhož stratégové sledují okolí 

firmy. Zjištěné skutečnosti potom vyhodnocují takovým způsobem, aby bylo 

možné v konečné fázi určit příležitosti a hrozby. „Analýza vnějšího prostředí by 

měla být zaměřena především na odhalení vývojových trendů působících ve 

vnějším prostředí (ve společnosti, v ekonomice), které mohou firmu v budoucnu 

významněji ovlivňovat " [4].   

 

     Před započetím analýzy je vždy třeba zvážit, zda se nezměnily předpoklady 

pro její tvorbu, zda současný stav okolí není pro firmu nepříznivý nebo se 

neobjevily nové příležitosti. Pokud ano, měla by být strategie změněna [4].   

 

Analýza firemního okolí by měla být uskutečňována v těchto základních krocích:  

 analýza dosavadní strategie; 

 identifikace současného stavu a předpověď vývoje okolí; 

 ohodnocení významu identifikovaných změn pro další strategický rozvoj 

firmy. 

 

     Analyzované okolí podniku se orientuje na obecné okolí (makrookolí)              

a oborové okolí (mikrookolí) [4].   

 

 

1.3.1  Analýza obecného okolí 
 

     Analýza vlivu obecného okolí se zabývá faktory, které na podnik působí na 

makroúrovni. K tomuto účelu se používá analýza PEST, která se zabývá analýzou 

politických, ekonomických, sociokulturních a technologických vlivů a metoda 

„4C“, která je zaměřena na analýzu faktorů globalizace [11].  V této práci bude 

detailněji popsána a v praktické části práce použita analýza PEST.  
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PEST analýza  

 

     Použití analýzy PEST se doporučuje v případě, když podnik plánuje realizaci 

projektu. Může se jednat například o vstup na nový trh, akvizici, zrušení 

zastoupení, investici, apod. Analýza vychází především z informací 

zákonodárných orgánů, statistických úřadů, bank, mezinárodních orgánů, apod.
 
 

 

P (Politické vlivy) antimonopolní zákony, ochrana spotřebitele, daňová 

politika, politická stabilita, regulace v oblasti 

zahraničního obchodu, pracovní právo, oblast 

ochrany životního prostředí, ochrana spotřebitele; 

E (Ekonomické vlivy) hospodářské cykly, HDP,  inflace, úrokové míry, 

devizové kurzy, nezaměstnanost, daňové zatížení, 

kupní síla, průměrná mzda, vývoj cen energií; 

S (Sociální vlivy) demografický vývoj populace, úroveň vzdělávání, 

přístup k práci a volnému času, změny životního 

cyklu; 

T (Technologické vlivy) celkový stav technologie, nové objevy, rychlost 

zastarávání, vládní podpora R&D [22] .  

 

 

     Analýza PEST má několik variací. Nejvíce používanou je analýza SLEPT, 

rozšířená o písmeno L - legislativní prostředí, SLEPTE/PESTLE rozšířené            

o písmeno E – ekologické faktory, STEEPLED rozšířená o další písmeno                 

E – education – vzdělávání a písmeno D -demografické faktory [23] . 
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1.3.2  Analýza oborového okolí 
 

     Analyzovanou oblastí bude především odvětví, v němž podnik působí                   

a bezprostřední konkurenční síly. Provedení analýz odvětví předpokládá nalezení 

odpovědi na následující otázky:  

 

 V čem spočívají základní charakteristiky odvětví? 

 Jak je odvětví strukturováno? 

 Jaký vliv má struktura odvětví? 

 Které hlavní změnotvorné síly ovlivňují vývoj a změny v odvětví? 

 Jaké jsou klíčové faktory úspěchu? 

 Co je zásadním předpokladem úspěšnosti podniku v daném odvětví ?  [12]   

 

 

Porterova analýza trhu 

 
     Porterův model je jedním z nástrojů, který se využívá ke stanovení obchodní 

strategie. Je založen na šesti bariérách vstupu a pěti konkurenčních silách. 

 

Mezi bariéry vstupu na nový trh patří [18]  :  

 

     Investiční náročnost – představuje potřebu finančních zdrojů podniku. Platí 

zde přímá úměra, tj. čím vyšší je investiční náročnost, tím vyšší je bariéra vstupu 

do odvětví. 

 

     Nevýhoda existujících celkových nákladů v oblasti podnikání na daném trhu           

- náklady nově vstupujících firem jsou vyšší než u jejich (již zavedených) 

konkurentů. Náklady jsou spojené především s marketingovými aktivitami, 

náborem nových zaměstnanců, vyhledávání dodavatelů, apod. Je třeba, aby nově 

vstupující firma byla schopna dočasně snést vyšší náklady. 
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     Nutnost podnikat ve velkém – tím je možné získat nákladovou výhodu (nižší 

rabaty). Podniky, které prodávají specializované zboží nebo služby nebo vstupují 

na dosud nepokrytý trh mohou výhodně podnikat i v malém rozsahu. 

 

     Loajalita zákazníků vůči zavedené obchodní značce nebo obchodní firmě  – 

značné finanční prostředky musejí vynakládat ty firmy, jejichž produkty jsou 

dosud neznámé. Platí zde opět přímá úměra, tj. čím vyšší je loajalita zákazníků ke 

konkurenčním podnikům, tím vyšší je investice do podpory prodeje. 

 

     Přístup k distribučním kanálům – bariérou vstupu je počet prodejních                

a skladovacích míst. 

 

     Vládní a legislativní opatření -  politická opatření, která působí v regionu, do 

kterého se pokouší podnik vstoupit [18].  

 

 
Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí 
 

     Rivalita mezi konkurenčními podniky – intenzita konkurenční síly je 

odrazem energie, kterou soupeřící podniky vkládají do snahy o získání lepší tržní 

pozice, používaných nástrojů a konkurenční strategie. Konkurenční strategie je 

strategie podniku zaměřená na dosažení tržního úspěchu, zahrnuje defenzivní         

i ofenzivní akce podniku [11].   

 

     Hrozba substitučních výrobků – segment je neatraktivní, pokud existují 

substituty (náhražky). Podnik by měl sledovat cenové trendy. Pokud dojde 

v odvětví substitutů ke zvýšení technologického pokroku, bude to mít 

pravděpodobně za následek snížení cen i zisku v odvětví [11] .  

 

     Hrozba nově vstupujících konkurentů – nejvíce atraktivní segment je ten, 

jehož bariéry vstupu jsou vysoké a bariéry výstupu nízké. Existuje celá řada 

způsobu, jak může být hrozba vstupu nových konkurentů eliminována – např. 
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pokud jsou výrobky vysoce diferencované; je složité napojit se na distribuční 

kanály; lze očekávat agresivní reakce ze strany konkurentů [11].   

 

     Hrozba rostoucí vyjednávající síly zákazníků – vyjednávací síla zákazníků 

vzrůstá, jsou-li koncentrovanější a organizovanější; pokud je výrobek 

nediferencovaný;  když jsou náklady na změnu nízké nebo pokud jsou zákazníci 

citliví na cenu. Obchodníci se mohou chránit tím, že si budou vybírat takové 

zákazníky, kteří mají nejmenší sílu vyjednávat nebo měnit dodavatele [9]. 

      

Hrozba vzrůstající vyjednávající síly dodavatelů – hrozba může být vysoká, 

pokud se jedná o významného dodavatele na daném trhu, který může určovat cenu 

a využívat event. monopolního postavení. Další hrozbou je vysoce diferencované 

zboží, které zákazník poptává. Přestup ke konkurenci by potom byl komplikovaný 

nebo nemožný. Další hrozby přestavuje neexistence substitutů; nedostatečná 

informovanost zákazníka o tržních podmínkách; zákazník nemůže provést 

zpětnou integraci; dodavatel může provést dopřednou integraci – tj. začít podnikat 

v oboru odběratele [4].   

 

Obrázek 3 : Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí  [11]   
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1.3.3  Analýza vnitřního prostředí 
 

 

 

     1.3.3.1    Analýza 7S 
 

     Analýza poradenské firmy McKinsey je určena k odhalení klíčových faktorů 

úspěchu. Na každou firmu je třeba nahlížet jako na množinu sedmi základních 

faktorů, které se vzájemně podmiňují a ovlivňují a rozhodují o tom, jak bude 

vytyčená firemní strategie naplněna. V modelu 7S jsou zahrnuty následující 

faktory [4] : 

 

     Struktura – jedná se o funkční náplň organizačního uspořádání ve smyslu 

nadřízenosti, podřízenosti, spolupráce, kontrolním mechanizmů a sdílení 

informací. 

 

     Systémy řízení – jsou prostředky procedury a systémy, které slouží řízení.    

Jde především o řízení logistických procesů.   

 

     Spolupracovníci - vzájemné vztahy mezi nadřízenými a podřízenými 

pracovníky. Zahrnuje formální hlediska, postoje a loajalitu k firmě, disciplínu atp. 

 

     Schopnosti – jedná se o profesionální zdatnost celého pracovního kolektivu.   

Je nutno brát v úvahu kladné i záporné synergické efekty. 

 

     Sdílené hodnoty – jedná se o společnou misi, která je respektovaná všemi 

pracovníky [4].   
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Obrázek 4 : Model 7S, struktura atomu [24]  

 

 

 
 

     1.3.3.2    Porterův hodnotový řetězec 
 

     Porter uvádí, že „konkurenční výhodu není možné pochopit a popsat, pokud se 

díváme na podnik pouze jako na celek. Podnik představuje soubor samostatných 

činností, jejichž účelem je navrhovat, vyrábět, uvádět na trh, dodávat                     

a podporovat svůj výrobek“.  Hodnototvorné činnost dělíme na dva základní typy. 

Jedná se o primární činnosti, které se zabývají fyzickou tvorbou výrobku, jeho 

prodejem a dodáním kupujícím a následným servisem. Sekundární činnosti, které 

lze rozdělit do čtyř generických kategorií [10].   
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Primární činnosti 

 

     Řízení vstupních operací – jsou to činnosti, které jsou spojené s přejímáním, 

skladováním a rozdělováním vstupů na daný výrobek [10].  

 

     Výroba a provoz – zahrnují činnosti spojené se zpracováním vstupů do finální 

podoby výrobků, např. montáž, údržba zařízení, testování, potisk, balení a provoz 

zvláštních zařízení [10].    

 

     Řízení vstupních operací – jsou to veškeré logistické operace, tedy činnosti 

zahrnující dovoz, skladováním a fyzickou distribuci výrobku kupujícímu. Jedná se 

např. o uskladnění hotových výrobků, vnitropodnikovou dopravu, provoz 

dodávkových vozidel, plán zpracování objednávek [10].  

  

     Marketing a odbyt – činnosti, které mají kupujícím umožnit koupit si daný 

výrobek a motivovat je ke koupi. Např. reklama, propagace, propagační akce 

spojené s prodejem, činnost prodavačů, předběžné nabídky, výběr distribučních 

cest a stanovení cen [10].   

 

Podpůrné činnosti 

 

     Obstaravatelská činnost – můžeme popsat jako nákup vstupů užitých 

v hodnototvorném řetězci podniku, mezi které patří suroviny, zásoby, strojní 

zařízení vybavení laboratoří, kancelářská zařízení a budovy. Dále zahrnuje             

i interní činnosti, kterými jsou postupy při jednání s prodejci, pravidla hodnocení 

a informační systémy. Obstaravatelská činnosti je často celopodnikovou 

záležitostí,  na které se podílí nejen nákupní oddělení, ale také např. ředitelé 

závodů (např. stroje), ekonomický úsek (např. krátkodobá výpomoc); odbytoví 

pracovníci (např. strav a ubytování); vedoucí podniku (např. strategická 

poradenská služba). Náklady na obstaravatelskou činnost představují obvykle 

malou část celkových nákladů. Často však mají široký dopad na diferenciaci 

podniku [10].  
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     Technologický rozvoj – je obvykle spojován s technickým oddělením nebo 

vývojovou skupinou. Je však typické, že k němu dochází ve všech částech 

podniku. Každá hodnototvorná činnost má v sobě technologii, ať už je to know-

how, výrobní postupy nebo technologie vložená do výrobních zařízení. 

Technologický rozvoj je pro konkurenční výhodu důležitý ve všech odvětvích 

[10].   

 

     Řízení pracovních sil – zahrnují činnosti týkající se náboru, najímání výcviku, 

dalšího rozvoje a platů zaměstnanců všeho druhu. Řízení pracovních sil má vliv 

na konkurenční výhodu v každém podniku. Má svou úlohu při rozhodování           

o kvalifikaci a motivaci zaměstnanců, o nákladech na jejich přijetí a výcvik. 

Pochopení metodologie činí všechny závazky efektivnějšími a usnadňuje 

poskytování služeb domácím i zahraničním zákazníkům [10].   

 

     Infrastruktura podniku – napomáhá celému řetězci a jednotlivým činnostem. 

Infrastruktura podniku může být uzavřená nebo rozdělená mezi obchodní 

jednotku a mateřskou společnost. U diverzifikovaných firem jsou činnosti 

infrastruktury rozděleny mezi obchodní jednotku a celopodnikovou úroveň řízení. 

Infrastruktura může být nástrojem konkurenční výhody, z hlediska nákladů 

výhodně přispívají k výhodnému postavení podniku i informační systémy [10]. 

 

Obrázek 5: Porterův hodnotový řetězec [10]   
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 1.3.3.3    Finanční  analýza 
 

 

     Finanční analýza je významným nástrojem finančního řízení. Hodnotí minulý  

a současný vývoj hospodaření z různých pohledů a dává tím podklady pro 

budoucí rozhodnutí. Ukazatele finanční analýzy je možné využít při identifikaci 

klíčových faktorů ovlivňujících výkonnost podniku [13].    

 

     „Zdrojem dat pro finanční analýzu jsou nejen interní finanční výkazy (tj. 

rozvaha, výkaz zisků a ztráty, výkaz o cash flow), ale může se jednat také              

o výroční zprávy, různá statistická šetření, údaje manažerského účetnictví, externí 

údaje o jiných podnicích (např. údaje ze Statistické ročenky ČSÚ, z Obchodního 

věstníku, z prospektu emitenta SCP aj.) – ty slouží především pro srovnání 

s ostatními, hlavně konkurenčními podniky“ [14].   

 

 

Techniky používané ve finanční analýze 

 

     Podle způsobů srovnání hodnot ukazatelů je možné metody finanční analýzy 

rozdělit  na: 

 

- prostorovou analýzu; 

- trendovou analýzu; 

- srovnání s plánem; 

- srovnání s odhadem experta. 

 

     Druhé základní hledisko členění finanční analýzy: 

- elementární metody (obrázek 6); 

- vyšší matematicko – statistické metody. 
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Obrázek 6: Elementární metody finanční analýzy [15]   

Analýza stavových ukazatelů  

     Horizontální analýza „využívá absolutních a rozdílových ukazatelů. Zjišťuje 

změny jednotlivých položek účetních výkazů oproti předcházejícímu období. Ze 

změn lze odvozovat i pravděpodobný vývoj příslušných ukazatelů v budoucnosti. 

Je však třeba mít k dispozici dostatečně dlouhou časovou řadu a zjistit 

srovnatelnost údajů“ [16]. 

 

     Vertikální analýza vyjadřuje procentní rozdíl daně položky účetního výkazu 

ze stanoveného základu. „Užívá se pro vyjádření struktury aktiv a pasiv a pro 

rozbor Výkazu zisků a ztrát. Její použití je výhodné pro srovnání údajů v účetních 

výkazech v delším časovém horizontu, i pro srovnání podniku s jinými podniky 

v daném oboru či pro srovnání s odvětvovými průměry“ [16].  

 

Analýza rozdílových ukazatelů  

 

     Rozdílové ukazatele představují pro podnik určitý objem likvidních 

prostředků, ve kterých jsou uloženy peníze. Nejčastěji používanými ukazateli 

jsou: čistý pracovní kapitál, který je vypočtený jako rozdíl mezi oběžnými aktivy 

a krátkodobými závazky; čisté pohotové prostředky jsou vypočtené jako rozdíl 

mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky; čisté 

peněžně-pohledávkové fondy vypočtené jako: oběžná aktiva – zásoby – nelikvidní 

pohledávky – krátkodobá pasiva [25].   
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Analýza poměrových ukazatelů  

 

     Analýza účetních výkazů pomocí poměrových ukazatelů je jednou 

z nejoblíbenějších metod. Umožňuje získat rychlou představu o základních 

finančních charakteristikách podniku. Poměrových ukazatelů se postupem času 

vyvinulo značné množství, a proto se třídí do skupin podle jednotlivých oblastí 

finanční analýzy. Jsou to ukazatele zadluženosti, likvidity, rentability, aktivity       

a ukazatele kapitálového trhu, případně ostatní ukazatele [16]. 

 

     Ukazatel zadluženosti - je též označován jako ukazatel dluhu, měří rozsah, 

v jakém je firma financována cizími zdroji. Každý podnik by měl usilovat                  

o finanční strukturu s minimálními náklady na kapitál a odpovídající struktuře 

majetku. Detailnější rozbor napoví, zda je struktura kapitálu vůči struktuře 

majetku optimální nebo zda je podnik podkapitalizován nebo překapitalizován 

[16]. 

 

 

Ukazatele platební schopnosti/ likvidity 

 

     Tomuto ukazateli je přikládána velká důležitost. Vypovídá o tom, jak je 

schopen podnik hradit své závazky. K posouzení finanční schopnosti podniku jsou 

využívány ukazatele likvidity (liquidity ratios), které udávají, zda je podnik 

schopen splatit včas své krátkodobé závazky, který má podnik vůči jiným 

podnikům, bance, zaměstnancům firmy, státu, zdravotním pojišťovnám                          

a vlastníkům podniku [16]. 

 

      Ukazatel běžné likvidity (Current Ratio) udává, kolikrát pokrývají oběžná 

aktiva krátkodobé cizí zdroje podniku. To znamená kolikrát je schopen podnik 

uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá svá oběžná aktiva v daném 

okamžiku v hotovost. 

     Ukazatel běžné likvidity má také řadu nedostatků – např. nepřihlíží ke 

struktuře oběžných aktiv z pohledu jejich likvidnosti, nepřihlíží ke struktuře 
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krátkodobých závazků z hlediska jejich splatnosti, výše ukazatele je ovlivnitelná 

odložením některých nákupů, nevyjadřuje vývoj platební schopnosti během roku, 

protože vychází z údajů uvedených v „Rozvaze“. Hodnota tohoto ukazatele by 

měla nabývat hodnot 1,5 – 2,5. Při rovnosti oběžného majetku a krátkodobých 

cizích zdrojů (hodnota je rovna jedné), je podniková likvidita značně riziková 

[16]. 

 

Ukazatele aktivity 

 

      Měří schopnost podniku využívat vložené prostředky. Vysoký obrat majetku 

přispívá k rentabilitě podnikání. Ukazatele obratu mají většinou dvě formy – 

v podobě obratu a doby obratu. První forma měří, kolikrát za rok se daná položka 

využije při podnikání, druhá forma měří počet dní, za které se položka obrátí. 

Ukazatele aktivity patří k mezivýkazovým ukazatelům – tzn. přebírají vstupní 

údaje z Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát [16].  

 

     Obrat celkových aktiv - tento ukazatel měří efektivnost využití veškerých 

aktiv v podniku. Minimální doporučovaná hodnota tohoto ukazatele je 1, hodnotu 

však ovlivňuje i příslušnost k odvětví. Nízká hodnota ukazatele znamená 

neúměrnou majetkovou vybavenost podniku a jeho neefektivní využití. Může také 

znamenat, že podnik investuje do budoucna a tyto investice zatím nepřinášejí 

efekt [16]. 

 

     Obrat DHM – ukazatel měří efektivnost a intenzitu využívání budov, strojů, 

zařízení, dopravních prostředků a fixních aktiv. Hodnota ukazatele bývá 

srovnávána s odvětvovými průměry. Pokud je tato hodnota nižší než je průměr 

v odvětví, vypovídá to o nízkém využití majetku a může být impulsem pro 

výrobu, aby zvýšila využití výrobních kapacit [16].  

 

     Doba obratu pohledávek – ukazatel měří rychlost obratu pohledávek. Čím 

rychlejší je obrat pohledávek, tím rychleji podnik inkasuje své pohledávky                     

a získané peníze může znovu investovat do podniku. Ke zjištění platební 
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schopnosti podniku se používá vzorec pro dobu obratu pohledávek – vyjadřuje, 

jak dlouho musí podnik čekat na obdržení platby. [16].  

 

     Doba obratu zásob udává, kolikrát za rok se zásoby přemění v ostatní formy 

oběžného majetku až po opětovný nákup zásob. Pokud je tento ukazatel vyšší než 

je odvětvový průměr, znamená to, že podnik nemá zbytečné nelikvidní zásoby, 

které by vyžadovaly nadbytečné financování. Doba obratu zásob udává, jak 

dlouho jsou oběžná aktiva vázaná ve formě zásob [16].  

 

     Doba obratu závazků  - ukazatel udává dobu, která uplyne mezi nákupem 

zásob, výkonů a jejich úhradou. K výpočtu tohoto ukazatele je potřeba údajů 

z vnitropodnikového účetnictví. 

 

 

Ukazatele rentability 

 

     Rentabilita (výnosnost) vloženého kapitálu je měřítkem míry zisku, která 

v tržní ekonomice slouží jako hlavní ukazatel pro alokaci kapitálu. Pro výpočet se 

užívají ukazatele, které vycházejí z údajů uvedených v Rozvaze a Výkazu zisků               

a ztrát [16].  

 

Analýza soustav ukazatelů 

 

     Altmanův model předpovídá krach firmy. Pracuje s výsledky statistické 

analýzy. Při výpočtu je užíváno 5ti poměrových ukazatelů, kterým jsou přiděleny 

určité váhy. Nejnovějším modelem je upravený Altmanův index pro nevýrobní 

podniky a nová odvětví, který je vhodný aplikovat jak na nová odvětví, tak i na  

firmy podnikající v oblasti služeb [26].  

 

     Indexy IN vycházejí z významných bankovních indikátorů a využívají 

ukazatelů, které jiné modely považují za nejvýznamnější a které se v nich objevují 

nejčastěji. První model vznikl v roce 1995 a byl nazván podle svých autorů (Inka 

a Ivan Neumaierovi), IN 95. Dalším indexem byl IN99, který je zaměřen na pohled 
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vlastníka. Tento index zahrnuje čtyři dílčí ukazatele a využívá ukazatele 

ekonomického zisku (EVA). Jeho spojením s indexem IN 95 vznikl index IN01, 

který vypovídá o schopnosti podniku tvořit hodnotu. [16].  

 

     Nejnovějším indexem z této řady je IN05, který má tvar: 

 

     IN05 = 0,13 x aktiva/cizí zdroje + 0,04 x EBIT/nákladové úroky + 3,97 x 

EBIT/ aktiva + 0,21 x výnosy/aktiva + 0,09 x oběžná aktiva/ (krátkodobé závazky 

+ krátkodobé bankovní úvěry) 

 

Klasifikace: 

IN05>1,60  - podnik tvoří hodnotu 

0,90 <IN05<1,60 - šedá zóna nevyhraněných výsledků 

IN05<0,90  - podnik spěje k bankrotu 

 

 

1.3.4 SWOT analýza 
 

     SWOT
1
 analýza je nástroj používaný k tvorbě podnikové strategie                          

k identifikaci silných a slabých stránek podniku, příležitostem a ohrožením. Silné 

a slabé stránky podniku jsou faktory vytvářející nebo naopak snižující vnitřní 

hodnotu firmy (aktiva, dovednosti, podnikové zdroje atd.). Naproti tomu 

příležitosti a ohrožení jsou faktory vnějšími, které podnik nemůže tak dobře 

kontrolovat. Ale může je identifikovat pomocí vhodné analýzy konkurence nebo 

pomocí analýzy demografických, ekonomických, politických, technických, 

sociálních, legislativních a kulturních faktorů působících v okolí podniku [27].  

 

     Sestavená matice obsahuje podklady pro závěrečné vyhodnocení zjištěných 

příležitostí a hrozeb společně se silnými a slabými stránkami. V rámci tabulky 

jsou vždy shrnuty nejvýznamnější zástupci dané množiny a ti jsou potom v rámci 

                                                 
1
  SWOT: Strengths (silné str.), Weaknesses (slabé), Opportunities (příležitosti), Threats (hrozby) 
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analýzy zkombinováni. Výsledkem je seznam navržených protiopatření na 

podpoření vítaných obchodních efektů a potlačení nežádoucích prvků. 

 

Strategie SO  – vytěžit užitek z příležitostí s využitím silných stránek 

Strategie ST  – eliminace hrozeb za využití silných stránek 

Strategie WO  – využít příležitostí k překonání svých slabých stránek 

Strategie WT  – potlačit slabé stránky a hrozby 

 

 

Obrázek 7: SWOT analýza [28]  

 

 

1.4  Konkurenční strategie 
 

 

Konkurenční strategie podle Kotlera 

 

     Strategie tržního vůdce – jedná se o takové firmy, které mají největší podíl na 

trhu a obvykle nutí ostatní firmy k provádění cenových změn, zavádění nových 

výrobků, nových forem distribuce a propagace. Jeho úloha je ostatními firmami 

respektována. Pokud firma nemá monopolní postavení, musí čelit útokům ze 

strany konkurentů, kteří se snaží získat výhody na úkor jejích chyb. Dominantní 

firma si přeje i nadále zůstat první, proto musí najít způsob, jak zvětšit celkovou 

poptávku na trhu, musí chránit svůj stávající tržní podíl, může se také pokusit                   

o zvýšení svého podílu na trhu [17].  
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     Strategie tržního vyzyvatele – jsou takové firmy, které se snaží získat prostor 

na úkor vedoucí firmy. Kladou si větší cíle a zvětšují své omezené zdroje, zatímco 

vedoucí firmy na trhu pracují svými zaběhnutými postupy. Strategickým cílem je 

napadnout konkurenční firmu, která je vůdcem na trhu, nebo zaútočit na firmu,   

která je stejně velká, avšak nedělá svoji práci dobře a má nedostatek finančních 

prostředků. Dalším cílem útoku se mohou stát také malé lokální nebo regionální 

firmy [17].  

 

     Strategie tržního následovatele – jedná se o firmy, které neusilují o vedoucí 

postavení na trhu. Strategie napodobování výrobků může být stejně zisková jako 

strategie inovace, jelikož odpadají náklady spojené s vývojem, distribucí                      

a informováním o novém výrobku. Následovatel má snahu udržet si stávající 

zákazníky, získat nové a dosáhnout na trhu určitých specifických výhod. Při 

vstupu na nové trhy může využít čtyř základních strategií [17] : 

 

Podvodník: kopíruje výrobky s vedoucím postavením na trhu, jejich balení                   

a prodává je na černém trhu (např. Apple Inc. je ohrožován podvodníky Číně). 

 

Parazit:  napodobuje výrobky, distribuci, reklamu a další znaky vedoucí firmy. 

 

Imitátor: kopíruje jen některé prvky výrobků vedoucí firmy, odlišnosti udržuje 

v balení, reklamě, cenách, atd. 

 

Upravovatel: přebírá výrobky vedoucí firmy, které upravuje a zdokonaluje [17]. 

 

     Strategie tržního troškaře – firmy, které se specializují na obsluhování 

tržních mezer (tzv. výklenků). Vyhledávají mezery na trhu a zpravidla se vyhýbají 

střetu s velkými společnostmi [17].  
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Porterův koncept generických strategií 

 

     Vůdčí postavení v nízkých nákladech - podnik si stanoví, že se stane ve 

svém odvětví všeobecně známým výrobcem s nízkými náklady. Působí ve více 

segmentech nebo příbuzných odvětvích. Zdrojem výhody může být např. snaha             

o úspory z velkovýroby, patentová technologie, výhodnější přístup k surovinám 

atp. [10].   

 

     Diferenciace - podnik usiluje o jedinečnost ve svém oboru. Vybere si jednu 

nebo více vlastností výrobku/služeb, které mnoho kupujících v daném odvětví 

vnímá jako důležité. Vybuduje si takové postavení, aby mohl potřeby kupujících 

co nelépe uspokojit. Podnik, kterému se podaří tuto strategii naplnit, bude mít ve 

svém oboru nadprůměrné zisky, pokud částka o kterou je jeho cena vyšší 

převyšuje výlohy [10].  

 

     Fokus strategie – podnik si vybere jeden segment nebo skupinu segmentů 

v tomto odvětví a tomu přizpůsobí svoji strategii. Fokální strategie má dvě 

varianty. Nákladově fokální strategii, kdy podnik dosahuje ve svém cílovém 

segmentu výhodu nejnižších nákladů a diferenciačně fokální strategii, u které 

usiluje o diferenciaci [10]. 

 

Obrázek 8: Porterův koncept [20] 
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Strategie podle Ansoffa 

 

     Strategie rozvoje firmy – jde o udržení stávajícího výrobku na stávajícím trhu. 

 

     Strategie pronikání na trh – umístění výrobku na jiný trh (segment). 

 

     Strategie diverzifikace – jedná se o rizikovou strategii, která představuje 

vysoké náklady na výzkum, vývoj a propagaci nového výrobku. Je nejčastěji 

realizována firmami, které mají silnou pozici na trhu.  

 

     Strategie vývoje nového výrobku – firmy umisťují na trh s nové výrobky [19]. 

 

1.5  Strategie malých a středních podniků 

 

     Podle Synka [14] je strategie malých a středních podniků klasifikována 

následujícím způsobem:  

 

 Strategie inovační – využívání vlastní znalostní báze. 

 Strategie informačních technologií – umožňuje snížení nákladů a růst 

produktivity práce. 

 Strategie využívání nik, tj. zaplňování mezer – umožňuje být 

sofistikovaným globálním hráčem s úzkou produktovou linií. 

 Strategie sítí - spolupracuje se s jinými podniky, malými i velkými, 

s cílem získání a zavedení inovací. 

 Strategie skupiny (shluků, clusters) – dostat se do blízkosti konkurentů 

s cílem získat výhody rychlejších znalostí zvláště v raných stádiích 

životního cyklu (využívá se výzkumný odhad, tj. poznatky spojené 

s řešením základního problému, ale i s tímto problémem bezprostředně 

využívané. 

 Strategie přímých zahraničních investic – využívají se specifické 

výhody malých a středních podniků v zahraničí [14]. 
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1.6  Možnosti strategického rozvoje 
 

     „Pokud je uskutečněno rozhodnutí o konkurenční podstatě strategie, je možno 

přistoupit k formulaci různých strategických alternativ, které vedou k naplnění 

těchto rozhodnutí“. Je třeba odpovědět na následující otázky [4] : 

 

 Co je a co by mělo být v naší oblasti podnikání?                                     

V jakých pozicích a oblastech podnikání bychom v budoucnu chtěli být? 

 Zůstaneme v dosavadní oblasti podnikání? (stabilita) 

 Budeme expandovat přidáním nových výrobků, trhů nebo funkcí? (expanze) 

 Opustíme některé oblasti podnikání? (omezení) 

 Budeme výše uvedené faktory kombinovat? (kombinace) [4]. 

 

 

1.7 Čtyři druhy strategických alternativ  
 

      Strategie expanze (expansion strategy) 

 

     Tuto strategii využívají ty podniky/SBUs, které mají výrobky a trhy ve fázi 

před zralostí, případně na začátku životního cyklu. Strategie vede ke změnám 

v oblasti podnikání (nové výrobky, nové trhy, nové funkce), některé podniky 

hledají expanzi ve svých postupech (aktivitách) – jedná se např. v úsilí vedoucí ke 

zvýšení podílu na trhu, rozšíření závodů apod.  

 

     Tato strategie obvykle přepokládá vyšší investice, s vyšší rizikovostí jejich 

financování a může vést krátkodobě i k nižší efektivitě, může vyvolávat 

antimonopolní tlaky a rychlé, pro podnik negativní reakce konkurentů.  
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     Keřkovský a Vykypěl [4] dále dodávají, že podniky sledují strategii expanze 

zejména z těchto důvodů: 

 

 strategie stability může znamenat krátkodobý úspěch v nestálých, 

měnících se oborech,  z hlediska dlouhodobého většinou úspěšná není;  

 expanze je přirozeným důsledkem podnikatelské zásady „využití 

příležitosti“;  

 řídící pracovníci často spojují strategii expanze s vyšší úrovní efektivity; 

 motivace řídících pracovníků může hrát důležitou roli i přes vyšší rizika, 

která strategie expanze přináší; 

 akcionáři vyvíjejí tlak na expanzi podniku. 

 

     Strategie omezení  (retrenchment strategy) 

 

     Tato strategie je nejvíce uplatňovaná tehdy, jestliže se výrobky a trhy podniku 

nacházejí v klesajícím stádiu životního cyklu. Podnik může rušit výrobu 

některých svých výrobků, může opustit některé trhy nebo uzavřít vybrané závody. 

Další opatření mohou zahrnovat: propouštění zaměstnanců, omezení 

marketingových aktivit, vědecko-technický rozvoj apod. Uvolněné finanční 

prostředky může podnik efektivně využít ke zlepšení jiných svých činností.  

     

     Strategii omezení je vhodné použít v případě, že podnik dělá něco špatně; 

pokud nedosáhne svých cílů na základě jiných strategií; je vystaven silným 

tlakům ze strany akcionářů i zákazníků [4].  
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     Strategie stability (stability strategy) 

 

     „Tuto strategii využívají ty podniky/SBUs , které se nacházejí ve stadiu 

zralosti svého vývoje, nebo trhy a výrobky ve stadiu zralosti z hlediska jejich 

křivek životního cyklu.“. Důvody pro sledování strategie stability bývají 

následující: 

- mnohé podniky jsou se svými výsledky spokojeny, proto pokračují 

stejným směrem, kterým se ubíraly až dosud;  

- jedná se o méně rizikovou strategii. 

- je pohodlná pro všechny zainteresované – management, personál                       

i stakeholders ; 

- je sledována, pokud okolí vytváří málo hrozeb a zároveň i málo příležitostí 

- tuto strategii také uplatňují podniky, které potřebují k dalšímu rozvoji 

období klidu a stability (z důvodů předešlé krize, expanze apod.) [4].  

 

     Kombinovaná strategie (combination strategy) 

 

     Podnik může využívat různé strategie pro jednotlivé strategické obchodní 

jednotky. V prvních letech může například využívat strategii stability a posléze 

začít uplatňovat strategii expanze [4].  

 
 

1.8  Přijatelnost  strategie 
 

 

     Přijatelnost strategie znamená, že navržená strategie uspokojí všechny 

zainteresované stakeholders, tj. zákazníky, vlastníky, management a ostatní 

pracovníky. Zároveň by měla být také přijatelná pro okolní subjekty zahrnující 

orgány místní správy, banky, obchodní partnery a konkurenty [4].  
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1.9  Uskutečnitelnost strategie 
 

     Uskutečnitelnost strategie souvisí se zajištěním výrobních faktorů potřebných 

pro realizaci strategie, kapitálu, technologií, pracovníků s odpovídající kvalifikací, 

zajištění energií, surovin a materiálu, licencí, know-how apod. Strategie by 

neměla být v rozporu s firemní kulturou. Důležité je hledisko stabilního vývoje 

organizace, která se bude strategií řídit. Organizace by měla být schopna 

eliminovat působení náhodných rušivých vlivů, které může způsobit například 

zhoršení ekonomické situace, stávky. Rizika lze snižovat využitím stabilizačních 

faktorů, které zahrnují diverzifikaci, pojištění proti možným rizikům, tvorba 

rezerv, vytváření aliancí v krizových situacích [4].  

 

 

1.10  Realizace strategie 
 

     Musí být vytvořeny následující předpoklady, které zajistí potřebný efekt při 

realizaci strategie:  

- vhodné organizační podmínky pro rozpracování přijaté strategie. Musí být 

jasně uvedeno, které organizační řídící složky za které činnosti odpovídají, 

jaké mají pravomoce a kompetence;  

- v  podniku by mělo být podporováno strategické plánování; 

- měly by být jasně definovány strategické cíle, předpoklady a podmínky 

vyplývající z přijaté strategie; 

- zaměstnanci musí být o úkolech vyplývajících z přijaté strategie řádně 

informování; 

- je třeba průběžně kontrolovat průběh realizace strategie a v případě 

potřeby by měly být na ně navazující plány upřesňovány a revidovány. 

Finanční ukazatele nelze považovat za dostatečný indikátor úspěšnosti 

realizace strategie [4]. 
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2 Analýza problému a současné situace 
 

     V této kapitole budou představeny podnikatelské aktivity společnosti. Za 

použití analýz vnitřního,  vnějšího a oborového okolí podniku bude posouzena 

současná situace. Nezbytnou součástí je i analýza SWOT, která umožní 

identifikovat silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Bude realizován 

tržní výzkum prostřednictvím dotazníkového šetření. Získaná data budou 

podkladem pro zpracování návrhové části.  

 

2.1  Představení společnosti 
 

Podnik:   C.B.C.  CZ, spol. s.r.o. 

Sídlo:     Gorkého 65/16 

Rok vzniku:   2002 

Otevírací doba:  Pondělí – Pátek 9:00 – 17:30 

 

Zaměření společnosti:      

- prodej HW a SW 

- poradenství a konzultace v oblasti DTP, PRE-PRESS, PRESS a VIDEA 

- návrh, realizace a správa síťových řešení (na bázi APPLE i PC); 

- bezdrátové sítě (AirPort, WiFi); 

- školení  

- servis. 

 

     Společnost C.B.C, spol. s r.o. je obchodně konzultantskou společností,  

držitelem licencí Apple Authorised Reseller a Apple Authorised Solution Expert 

in Education. Svým zákazníkům poskytuje komplexní služby, které zahrnují 

prodej výrobků, návrh řešení, realizaci projektu, školení [29].  
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2.2  Produktové portfolio   
 

     Produktové portfolio je dostatečně široké a je schopno uspokojit poptávku 

domácností, firemních zákazníků, státních institucí a školství. Jedná se o nabídku 

následujících produktů:  

 

Stolní počítače Apple 

     iMac  - jedná se o osobní počítač, který je konstruován jako „vše v jednom“. 

Byl uveden na trh v roce 1998 a společně s hudebním přehrávačem iPod přispěl 

k oživení zájmu o výrobky Apple. Po uvedení na trh se stal po dobu několika 

měsíců nejprodávanějším počítačem v Japonsku i USA. Postupná inovace 

výrobku zvyšovala rychlost procesoru, velikost paměti i kapacitu pevného disku. 

V roce 2007 byl plastový kryt nahrazen hliníkovým [30]. Ačkoliv došlo v roce 

2011 k poklesu poptávky po stolních počítačích a noteboocích, podrobné zprávy o 

prodejích v  Evropě vykazovaly ve 4Q meziroční přírůstek „Macků“ o 17,2%. Na 

kladných výsledcích se nejvíce podílel prodej modelů MacBook Air [31]. 

  

     Mac Pro – je vysoce výkonná pracovní stanice firmy Apple, která je určená 

pro náročné práce s grafikou, střih videa, atd. Lze tuto stanici nakonfigurovat i 

jako server. Má futuristický hliníkový design. Je vlajkovou lodí Applu v kategorii 

stolních počítačů [30]. 

  

     Mac mini – nejlevnější produkt Apple, který byl vytvořen jako přechodový 

článek pro dřívější uživatele operačního systému Windows a zájemce o produkty 

Apple, kteří jsou „citliví“ na cenu. Má miniaturní rozměry a nabízí co možná 

nejvíce funkcí v co nejmenším balení. Na trhu je od roku 2005 a prodává se 

samostatně bez ostatních periférií (monitor, klávesnice, myš) [30]. 
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Notebooky 

     MacBook – je přenosný počítač nejnižší řady firmy Apple. Nahradil původní 

iBook s jiným procesorovým vybavením. Většinou má bílý design a má 

zabudován OS Mac [30]. 

 

     MacBook Air – notebooky firmy Apple určené pro nenáročné uživatele, pro 

které je hlavním kritériem výběru snadná přenositelnost a váha. Patří mezi 

nejtenčí notebooky na světě (0,4 – 1,7 cm). Váha činí 1,06 kg [30]. V roce 2011 

se stal s podílem 89% nejúspěšnějším modelem na trhu ultrabooků. 

V následujících letech se však očekává pokles vlivem masivního nástupu 

konkurenčních modelů s OS Windows.  Podíl v roce 2012 by měl, dle odhadů, 

dosahovat 46% a v následujícím roce se i nadále snižovat. Hlavními konkurenty 

jsou firmy HP a Lenovo, které si dosud drží prvenství v celkovém prodeji stolních 

počítačů i notebooků [32]. 

 

     MacBook Pro – je vyšší řada Macbook. Liší se především v použitých 

materiálech. Zatímco Macbook má plastové pouzdro, pouzdro Macbook Pro je 

vyrobeno z jednoho kusu hliníku. Zajímavostí je podsvícení klávesnice, které se 

aktivuje při poklesu intenzity světla. Na rozdíl od notebooku Macbook jej lze 

zakoupit i s větším displejem [30]. Tento model se těší velké oblibě ve školství, 

výhodou je kompatibilita s balíkem Microsoft Office, snadné propojení se školní 

sítí i mimo ni.   

 

Tablet 

     iPad  – v současné době je na trhu třetí generace multimediálního počítače 

tabletového typu s dotykovým displejem. Je určen pro práci s multimediálními 

formáty jako jsou noviny, videa, obrázky, videohry, knihy, aj. Laicky řečeno se 

jedná o produktový mezistupeň mezi mobilem a notebookem [30]. Tento produkt 

slaví od svého uvedení na trh nebývalý úspěch. V roce 2011 byl  jedničkou na 

trhu tabletů (podíl 73%)  a přispěl ke snížení prodejů stolních počítačů                    

a notebooků konkurenčních značek [30]. 
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Hudební přehrávače 

     iPod classic – multimediální přehrávač, který spolu s iMacem znamenal 

revoluci ve vývoji firmy Apple a umožnil Applu proniknout do hudebního 

průmyslu. Je určen především pro přehrávání hudebních formátů, prohlížení 

fotografií. Záhy se stal velmi populární a výrobou různých doplňků se začalo 

zabývat množství společností. Souběžně byla také v lednu 2001 představena 

světové veřejnosti aplikace iTunes určená pro organizaci a přehrávání 

multimediálních souborů a umožnila připojení k internetovému obchodu iTunes 

Store. [30].  

 

     iPod nano – jedna z modifikací iPod. Funkce a možnosti jsou stejné jako               

u iPod classic, má kompaktní rozměry, displej a od páté Generace umí přijímat               

i rádio. Pro ovládání se používá kolečko tzv. Click wheel [30]. 

 

     iPod shuffle – další „člen rodiny“ iPod. Jedná se o nejmenší hudební 

přehrávač využívající jako první flash paměť. V současnosti je na trhu čtvrtá 

generace. 

 

     iPod touch -  multimediální přehrávač sloužící nejen k přehrávání hudby                

a videa, ale disponuje i možností Wi-Fi připojení na internet. Lze na něm hrát                

i hry a používat programy, které byly vyvinuty speciálně pro tento systém. 

V současnosti je na trhu čtvrtá generace [30]. 

 

Mobilní telefon 

iPhone  -  jedná se o produkt, který spojuje funkce mobilního telefonu 

s digitálním fotoaparátem, multimediálního přehrávače (iPod) a zařízení pro 

mobilní komunikaci. Nejnovější model (iPhone 4S) patřil na trhu smartphonů ve 

4Q 2011 s tržním podílem 23,8% mezi nejvíce prodávané  modely. Podíl za celý 

rok  činil 19% . V celkovém prodeji mobilních telefonů dosáhl Apple  třetí příčky 

s celkovým tržním podílem 5%. [33]. 
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     Na první příčce se umístila Nokia, druhou příčku obsadil Samsung. Dle 

nejnovějších výsledků analytických skupin se však v prvním čtvrtletí 2012 prodej 

mobilních telefonů zn. Nokia výrazně snížil a dominantní postavení získal 

Samsung. Nadále také dochází k nárůstu prodejů iPhonu 4S [33]. 

 

Produkty pro školství  

     Mobilní vozík - určený pro převoz počítačů mezi učebnami, je vybaven 

systémem pro dobíjení počítačů a je zajištěno připojení každého PC do sítě. 

Každý student má tak k dispozici jeden mobilní počítač, na kterém může pracovat 

ve škole i v domácím prostředí, což umožňuje vzájemnou komunikaci jak mezi 

studentem a učitelem, tak i mezi jednotlivými spolužáky. Tento výukový program 

je také označován jako „ Výuka 1-na-1“ [34].  

     Nejvíce využívanými programy ve výuce jsou: multimediální balík iLife 

(program určený na zpracování fotografií, videa, střihu, webu i práci s hudbou); 

Podcast Producer (určen k publikaci multimediálních děl žáků i pedagogů); 

iWork (program pro učitele, slouží k přípravě elektronických dokumentů 

v různých formátech); iPod a iPod Touch (zajistí přenos zvuku do třídy 

prostřednictvím jednoduché repro soustavy) [35].  

 

Monitory a displeje   

     Apple LED Cinema Display 27" 

 

Programy  

     Aperture, Aperture VL & Maintenance, Apple Remote Deskop, Final Cut,  

Final Cut VL & Maintenance, Garage Band Jam Pck Series, Garage Band Jam 

Pck VL, iLife, iWork, iWork VL & Maintenance, Logic, Logic VL & 

Maintenance, Mac Box Set, Mac OS 9.2 VL, Mac OS X , Mac OS X VL                      

a Maintance, Parallels, Xsan, Xsan VL & Maintenance, Microsoft Office ve verzi 

pro Mac 
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Apple Příslušenství  

     Příslušenství pro iPad, iPod, iPod touch,  iPhone, Macbook Air.  

 

     Mimo výše uvedený prodej značkových produktů Apple se firma zabývá 

doplňkovým prodejem zboží dalších výrobců, např. Belkin, Sony, HP, IBM, 

Olympus, Epson, Lenovo, Adobe. Jedná se především o adaptéry, grafické karty, 

HDD, mechaniky, řadiče, kabely a kolébky, klávesnice, myši herní ovladače, 

síťové prvky, USB redukce, brašny, obaly na notebooky, software, hry, ostatní. 

 

Obrázek 9: Podíl jednotlivých produktů na celkových tržbách, zdroj: interní materiály C.B.C.CZ 

 

          

 

Obrázek 10: Podíl jednotlivých produktů na celkových tržbách celosvětově [36] 
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Bostonská matice rozděluje produkty do čtyř kategorií:  

- hvězdy (iPad3, iPhone 4S, Macbook air) 

- dojné krávy (strarší modely tabletu iPad a mobilního telefonu iPhone, 

hudební přehrávače iPod, stolní počítače a notebooky) 

- otazníky (Apple TV-nový produkt) 

- hladoví psi (pokud dojde k výraznému snížení tržního podílu, je produkt 

stažen z prodeje. V současné době nemá Apple „hladového psa“). 

 

2.3  Prodejci Apple v ČR 
 

     Na českém trhu působí několik autorizovaných prodejců. Obchodníci, kteří 

chtějí prodávat produkty Apple, musí nejdříve získat oprávnění, tzn. požádat 

výrobce u udělení licence a uzavřít subdistribuční smlouvu s některým ze dvou 

dodavatelů. Těmi jsou Czech Data Systems, s.r.o. a společnost AT Computer, a.s., 

které značku Apple zastupují v České republice a jsou členy Apcom Group. 

 

     Externí prodejce společnosti Apple lze tedy dle dosažené licence rozdělit do 

následujících kategorií [37] :  

 

Apple Authorised Premium Reseller (AAPR)  

     Prodejce musí splnit velké množství pravidel, především dosáhnout určitého 

rabatu, mít odpovídající školící prostory a certifikované obchodníky. Jedná se o 

obchody nabízející zboží koncovým zákazníkům. Provozovny jsou vybaveny 

přesně podle manuálu, který je navržen designery z centrály Apple v Kalifornii. 

Dominantním prvkem je bílý nábytek v kombinaci s dřevěnou dubovou podlahou. 

Tyto barevné kombinace dají plně vyniknout vystavenému a nasvícenému zboží. 

Požadavky jsou kladeny také na výměru prodejní plochy, která nesmí být menší 

než 75 m². Prodejna by měla být situována v obchodním centru, kde je zajištěna 

dostatečně vysoká koncentrace potenciálních zákazníků. AAPR prodejcům je ze 

strany distributora poskytována podpora zahrnující on-line přístup 

k marketingovým/prodejním materiálům, možnost objednání Mac konfigurace 

ušité na mírů zákazníků, možnost absolvovat speciální školení na technologie        
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a produkty Apple, využít podpory obchodních manažerů. Tento typ prodejce 

nabízí celou produktovou řadu Apple. 

 

Apple Authorised Reseller (AAR) 

     Prodejci AAR musí splňovat menší nároky než AAPR. Ze strany distributora 

je kontrolováno, zda je dosažen minimální obrat všech obchodů ve výši 50.000 

Euro za čtvrtletí.  

     Také požadavky na umístění a interiérové vybavení jsou nižší než u AAPR. 

Prodejna by měla být umístěna v atraktivní lokalitě, ovšem nemusí se nutně jednat 

o nákupní centrum. Prodejce si může navrhnout interiér dle svých představ, před 

samotnou realizací je však nutné zaslat návrh k odsouhlasení designérům Apple.  

     Distributoři poskytují prodejnám technickou podporu, dodatečné produktové 

slevy, materiály týkající se informací o výši prodejů a marketingu, zajišťují 

školení  o produktech a nových technologiích. 

 

Apple Authorised Solution Expert (Education/Creative) AASEE/C 

     Jedná se o formu spolupráce určena držitelům licence AAR/AAPR, která je 

zaměřena převážně na poskytování služeb spojených s produkty Apple. Je zde 

požadavek  na vyškolené a certifikované odborníky pro určitý segment zákazníků, 

buď pro oblast školství a vzdělávání (education) a nebo oblast grafických prací              

a zpracování videa (creative). Držitelé licence jsou specialisté poskytující 

komplexní řešení zahrnující výběr, dodávku, implementací systému, odborného 

zaškolení v místě zákazníka, technickou podporu.  

 

Apple Authorised Retailer (AR) 

     Jedná se o obchodní řetězce a webové prodejny, které nabízejí Apple produkty 

pouze jako doplňkové zboží a nesplňují podmínky pro udělení jiného typu licence. 

Podmínkou je, že prodejce má k dispozici alespoň jednoho pracovníka, který 

rozumí produktům.  
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Apple Authorised Dealer (AAD) 

     Držiteli tohoto druhu licence jsou mobilní operátoři (Vodafone, O2, T-mobile), 

kteří jsou oprávněni distribuovat mobilní telefony iPhone.  Mezi autorizované 

dealery patří i společnost Mac servis se sídlem v Brně, která ve spolupráci 

s rakouským servisním střediskem provádí záruční i pozáruční opravy všech 

výrobků Apple zakoupených v České republice.  

 

     Apple Czech, s.r.o. se sídlem v Praze vznikla 25.5.2009. Jedná se o jedinou 

společnost v ČR, která je plně ve vlastnictví Apple Inc., California. Společnost má 

čtyři zaměstnance, kteří se zabývají podporou prodeje, průzkumem trhu, 

administrativními službami. Společnost nevydává žádné oficiální tiskové zprávy  

o své činnosti, nekomunikuje s médii ani se zákazníky. 

[37] 

 

     Apple Store nese označení síť prodejen, jejímž provozovatelem je přímo spol. 

Apple Inc. První prodejna byla otevřena v roce 2001 (v USA) a v průběhu 

následujících 10-let bylo vybudováno 361 prodejen po celém světě. [37] Při 

výstavbě každé z nich je kladen velký důraz na architektonické řešení a výběr 

vhodné lokality, bez ohledu na výši nájmu. Cílem je vytvořit příjemné prostředí, 

kam se zákazník bude vždy rád vracet. Všechny produkty je možné vyzkoušet 

přímo na prodejně, k detailnější prezentaci jsou určeny speciální demo místnosti. 

V případě jakéhokoliv problému s obsluhou zařízení či poruchou se zákazník 

může obrátit na Genius bar, což je technický koutek, ve kterém je připraven tým 

vyškolených zaměstnanců, kteří jsou schopni poskytnout jakékoliv odborné 

informace a provést drobné opravy na místě. 

 

     Kamenná prodejna vlastníka nebyla v ČR dosud otevřena, zákazníkům je 

k dispozici od září 2011 pouze on-line obchod a od října 2011 možnost nakupovat 

hudbu, filmy a seriály prostřednictvím iTunes Store.  
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2.4  Analýza obecného okolí podniku – PEST analýza 
 

     PEST analýza slouží k posouzení vnějšího okolí podniku. Jedná se o 

významnou analýzu strategického managementu, jejíž aplikace se doporučuje v 

případě, že podnik připravuje nový strategický plán. Cílem je zmapovat politické, 

ekonomické, sociální a technologické prostředí. Analýza odhalí možná rizika, 

která by mohla v budoucnu ohrozit firemní plány. 

 
     2.4.1     Politické vlivy 
 

     V České republice převládá nespokojenost se současnou politickou situací, 

která je způsobena především korupčními skandály. Série vládních krizí, kterou 

v dubnu 2011 započala aféra týkající se nejasného financování uvnitř Věcí 

veřejných, vede k nestabilitě politické situace  a začíná se hovořit o předčasných   

parlamentních volbách.  Dle výzkumu  společnosti Sanep
2
  by si výrazně 

polepšily především levicové strany [38]. V rámci zavádění protikorupčních 

opatření byla Poslaneckou sněmovou schválena novela zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, která uděluje vítězům tendrů  povinnost rozkrýt svou 

vlastnickou strukturu.  Novelou prošel také zákon o veřejném dohledu nad 

financováním politických stran, který nabude účinnosti 1.1. 2013.   

     Dalším významným legislativním krokem bylo přijetí směrnice o právech 

spotřebitelů europoslankyně Zuzany Roithové /KDU-ČSL/ Parlamentem ČR               

a následně Evropským parlamentem, která prosazuje snadnější on-line 

obchodování v rámci členských státu EU.  Až třetina internetových nákupů nebyla 

uskutečněna, neboť byl zákazník prodejcem odmítnut. Nejčastěji se tak dělo 

v případě států ze střední a východní Evropy. Novým zákonem došlo mmj.            

i k zpřístupnění služby  iTunes českým spotřebitelům [39]. 

     S účinností od 1.1. 2012 byla novelou zákona o DPH zvýšena „snížená sazba“ 

DPH z 10% na 14%. V následujícím roce 2013 by měla být zavedena jednotná 

sazba DPH ve výši 17,5% . 

     Hlavními nástroji regionální politiky EU je možnost čerpání finančních 

prostředků ze strukturálních fondů EU, tj. Evropského fondu pro regionální rozvoj 

                                                 
2  Sanep – středisko analýz a empirických výzkumů  
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(ERDF) a Evropského sociálního fondu (ESF). Pro většinu žádostí musí podnik 

naplňovat kritéria malého a středního podnikatele. V rámci OPPI je momentálně 

možné čerpat podporu z 15-ti programů. Operační program “ICT a strategické 

služby“ si klade za cíl zvýšit konkurenceschopnost a růst ICT sektoru v ČR, 

podpořit nabídku nových informačních systémů, softwarových řešení a služeb. 

V rámci operačního programu“ Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ mohou 

základní a střední školy využít dotaci na rozvoj informačních a komunikačních 

technologií (ICT).  V současné době je čerpání finančních prostředků z tohoto 

operačního programu v ohrožení. Auditem evropské komise byly zjištěny závažné 

nedostatky v zadávání zakázek, včetně nevyhovujících kontrolních mechanismů. 

Vlivem těchto faktorů může dojít až k úplnému zastavení čerpání dotací ze strany 

EU [40]. 

 
     2.4.2     Ekonomické vlivy 
 

     Růst české ekonomiky se zpomaluje,  dle průzkumu ČSÚ se formálně ocitá 

v technické recesi. V porovnání se státy EU vykazuje mezikvartálně nižší 

výkonnost. Ve 2. čtvrtletí 2011 byl meziroční růst HDP srovnatelný s růstem ve 

státech EU, ve 3. čtvrtletí se však ocitl pod evropským průměrem (+1,2 % oproti 

+1,4 %) a ve 4.čtvtletí klesl na 0,6%. Ke zpomalení tempa vývoje české 

ekonomiky došlo především v důsledku snížení výdajů na konečnou spotřebu 

domácností, mezikvartálního poklesu investic, snížení produkce průmyslu. 

K meziročnímu růstu HDP  o 2,6 p.b. přispěl pouze čistý export [41]. 

     Meziročně došlo k mírnému zvýšení spotřebitelských cen, ale růst cen 

potravin, služeb souvisejících s bydlením a cen dopravy byl nad průměrem. 

Úhrnná cenová hladina v české ekonomice se meziročně snížila vlivem 

nepříznivých směnných relací v zahraničním obchodě. Dle prognózy ČNB by 

meziroční růst HDP v roce 2012 měl dosahovat výše 1,3%, v roce 2013 by měl 

dosahovat přibližně  2,7% [41].  

     Průměrná míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen 

v roce 2011 proti průměru roku 2010 byla 1,9%, což je o 0,4 p.b. více než  v roce 

2010 [42], [43].  
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Obrázek 11: Vývoj HDP 2011 [44]   

 
 

 

     Vývoj průměrné mzdy v České republice byl diferencovaný z hlediska 

hospodářských odvětví. K poklesu mezd došlo především ve veřejné správě a 

obraně (-0,3 %), u vědecko – technických profesí (-3,1 %), v odvětví kultury a 

zábavy (-0,2 %) [43].   

     V podnikatelské sféře došlo k nárůstu počtu zaměstnanců o 0,1% a růstu 

průměrné mzdy o 0,8%, v nepodnikatelské sféře poklesl počet zaměstnanců o 

1,9% a došlo ke snížení průměrné mzdy o 1,8%. Příznivý trend v podnikatelské 

sféře měl za následek zvyšování zaměstnanosti i meziroční navýšení mezd [45].  

     Míra nezaměstnanosti v prosinci 2011 vzrosla na 8,6%, což je o 0,6 p.b. více, 

než v předcházejícím měsíci. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 však 

došlo k poklesu o 1 p.b. Z důvodu zpomalování ekonomiky se v roce 2012 počítá 

s dalším nárůstem nezaměstnanosti. Oficiální průměrná mzda pro rok 2011 

dosáhla výše  24.319 Kč. Dle ministerstva práce a sociálních věcí je však tato 

cifra statisticky zkreslená a na uvedenou průměrnou mzdu ve skutečnosti dosáhne 

pouze 60% zaměstnanců [46].  

     Kupní síla ČR je na úrovni 60% průměrné kupní síly v Evropě, což je velice 

nízká hodnota. Podobně jsou na tom i další státy postkomunistického bloku. 

Kupní síla v ČR dosahuje přibližně 191.400 Kč ročně, v zemích západní Evropy 

se jedná o 12 774 € ročně [43].   

     



 53 

  Vývoj kurzu koruny k euru i dolaru  má v posledních měsících klesající tendenci, 

což zvyšuje ceny dováženého zboží, zejména výpočetní techniky a televizorů. 

Další vývoj cen bude záviset na situaci v rizikových státech eurozóny [47].  

 

2.4.3  Sociální vlivy 

 

      Sociálně-kulturní faktory zahrnují životní postoje obyvatelstva, úroveň 

vzdělání, demografický vývoj populace a přístup k práci a volnému času. Tyto 

faktory jsou v neustálém vývoji, které plyne z úsilí jednotlivců naplnit svoje 

potřeby. Poznání jednotlivých trendů je pro každý podnik přínosný                            

a vede k získání předstihu před konkurenty [11].   

 

     Koncem roku 2011 žilo v ČR 10 504, 2tis. osob. V porovnání s rokem 2010 

došlo ke snížení sňatků, rozvodů, zemřelých, potratů, přistěhovalých i 

vystěhovalých. Nadále dochází k poklesu obyvatel v produktivním věku 15-64 let 

Podle odhadů by měl počet obyvatel starších 64let v roce 2012 přesáhnout 16% 

[48].  

     V souvislosti s analyzovaným podnikem nás bude zajímat především využití 

výpočetní techniky jednotlivými skupinami a v neposlední řadě také jejich přístup 

k internetu, který se stal v posledním desetiletí prostředkem komunikace, práce, 

zábavy, vzdělávání i elektronického obchodování a propagace.  

     Dle posledních dostupných údajů ČSÚ bylo ve 2. čtvrtletí roku 2011 v České 

republice 2,7 mil. domácností (tj. 65%) vybavených počítačem. Přibližně 2,5 mil. 

domácností (tj. 62%) je připojeno k internetu, přičemž nejčastěji využívaným 

typem připojení je bezdrátové (WIFI).  Ačkoliv počet vybavenosti domácností 

počítači každoročně narůstá, v porovnání se státy EU se Česká republika nachází 

hluboko pod průměrem, což znamená, že místní trh není ještě zcela saturován.  

     Mezi skupinou jednotlivců starších 16ti let používá 94% mobilní telefon. 

Osobní počítač využívá 67% jednotlivců a 65% je připojena k internetu. Více 

uživatelů je mezi muži než ženami, rozdíl je však nepatrný a je způsoben zejména 

starší generací. Nejvíce zastoupenou skupinou jsou lidé s vysokoškolským 

vzděláním (51%) [49]. 
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     Mezi nejoblíbenější činnosti provozované na internetu pro soukromé účely 

patří čtení on-line zpráv a vyhledávání informací o zboží a službách.    

     Prostřednictvím internetu nejvíce jednotlivci nakupují oblečení, kosmetiku, 

sportovní potřeby, elektroniku, elektrospotřebiče a mobilní telefony [49]. 

     V podnikatelském sektoru využívalo v lednu 2011 počítačovou síť 70% 

podniků. Průzkumy odhalily, že počítačová síť je v 98% využívaná ve velkých 

podnicích a pouze z 65% v případě malých a středních podniků, kde je příležitost 

realizovat možnou dodávku a správu. Velké oblibě se těší open-sourcové systémy, 

které v lednu 2011 využívalo 70% firem. Nejrozšířenější jsou webové prohlížeče, 

kancelářský software a u třetiny podniků operační systém [50].  

     Dle prognózy expertů z oblasti informačních technologií by mělo dojít 

v průběhu roku 2012 k poklesu prodeje notebooků, netbooků a stolních počítačů 

až o 30%. Orientace velkých výrobců bude proto směřovat k výrobě výkonnějších 

a dražších modelů s vyšší marží [51]. 

     Přetrvávajícím problémem posledních let je převis poptávky po 

kvalifikovaných IT pracovnících. Firmám tak vznikají dodatečné náklady, které 

vynakládají na školení svých zaměstnanců, popř. jsou nuceni outsorcovat některé 

služby. 

 

     2.4.4     Technologické vlivy 
 

     Informační technologie zásadním způsobem přispívají ke zvyšování 

produktivity práce. Technologický pokrok je nezastavitelný a nároky na 

softwarové vybavení se neustále zvyšují, čímž paralelně rostou také nároky na 

hardwarové vybavení.  Výrobci se předhánějí v inovacích a zároveň se snaží 

zákazníkům nabídnout co nejširší škálu služeb.  

 

     Konkurenceschopnost firem a pracovní příležitosti, závisejí do značné míry na 

stupni rozvoje vědy a výzkumu. Jedním z nástrojů komunitárního financování 

vědy a výzkumu ve státech EU jsou tzv. Rámcové programy EU, které mají jasně 

stanovené vědecko-technické cíle a výši využitelných finančních prostředků. 

Výdaje na vědu a výzkum v současné době dosahují ve státech EU přibližně 2% 
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HDP. Ačkoliv se výkonnost členských států každoročně zvyšuje, oproti USA          

a Japonsku nadále výrazně zaostává [52]. 

   

     Společnosti, obzvláště ty, které investují značné finanční prostředky do R&D, 

mají také snahu chránit prostřednictvím patentů své inovativní postupy. Největší 

světové firmy jsou vlastníky celé řady patentů, mezi nejvíce ceněné patří tzv. 

esenciální patenty, které chrání základní techniky i technologie. To je také jedním 

z důvodu, proč v posledním době narůstá počet patentových sporů mezi 

největšími světovými hráči. Tyto spory však mohou mít nepříznivé důsledky pro 

ekonomiku, jelikož dochází k znevýhodnění nově vstupujících firem do odvětví, 

snižují se možnosti další inovace a rozšiřování nových služeb a výrobků mezi 

koncové uživatele [53]. 

 

Nové technologie na základních školách 

 

     Míra využití výpočetní techniky mezi základními školami byla šetřena v roce 

2010  Českou školní inspekcí. Byl zjištěn nevyhovující stav, až 80% počítačů bylo 

v užívání více než 7let, u 44% počítačů se jednalo o dobu užívání 5 a více let. 

Počítače nebyly kompatibilní s moderním softwarovým vybavením. Náklady na 

opravu zastaralých zařízení dosud představovaly pro základní školy velkou 

finanční zátěž. Tyto prostředky mohly být efektivně využity pro nákup nové 

výpočetní techniky. Byly odhaleny také nedostatky na straně pedagogických 

pracovníků, z nichž pouze 30% dosáhlo potřebné kvalifikace pro výuku ICT. 

    Na základě zjištěných údajů byl v roce 2010 odstartován pilotní projekt 

vzdělávání 21, který si klade za cíl implementaci nových technologií do výuky              

a zlepšení dosavadního stavu. Do projektu jsou zapojeny firmy Intel, HP, 

Microsoft a AV Media [54]. 

 

 

     2.4.5     Ekologické vlivy 
 

     Jelikož jsou tyto informace pro firmu důležité a bezprostředně se jí týkají, byla 

základní matice PEST rozšířena o písmeno E (ekologické vlivy).  
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     Každá fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání (dále jen 

„výrobce“), která pod vlastní značkou vyrábí a prodává elektrozařízení, nebo pod 

vlastní značkou prodává či dováží do ČR elektrozařízení vyrobená jinými 

dodavateli je povinna splnit podmínky pro oddělený sběr, zpětný odběr, 

zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Výrobce je 

povinen zpracovávat každoročně zprávu o plnění povinností. Tuto zprávu výrobce 

může zpracovat s jiným výrobcem. Každý výrobce je dle zákona povinen podat 

návrh na zápis do Seznamu výrobců  elektrozařízení. Dále je výrobce povinen 

před uvedením elektrozařízení na trh poskytnout záruku, která prokazuje finanční 

krytí nakládání s veškerým elektroodpadem, ať už formou účelově vázaného 

bankovního účtu nebo pojištění za podmínek stanovených prováděcím právním 

předpisem. Údaje o stavu záruky jsou uvedeny v roční zprávě. Tyto podmínky 

jsou definovány v  Zákoně o elektroodpadech 185/2001 Sb.  

 

Shrnutí   

 

     Firma by měla pravidelně sledovat a vyhodnocovat měnící se politickou           

a ekonomickou situaci a včas se připravit na případné změny.  V současné době 

ekonomika zpomaluje a formálně se ocitá v technické recesi. Korupční skandály a 

nedodržování pravidel pro čerpání finančních prostředků z fondů EU mohou mít 

za následek zastavení dotací u řady operačních programů. Nejvíce ohroženým  je 

OP „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, ze kterého bylo doposud možné 

čerpat finanční prostředky pro inovaci hardwarového i softwarového vybavení na 

českých školách a vzdělávání pedagogických pracovníků. Potřeba čerpání dotací 

z tohoto fondu byla využívána na všech stupních soukromých i veřejných škol. 

Šetření České školní inspekce odhalilo nedostatečnou technickou vybavenost i 

proškolení pedagogických pracovníků v oblasti IT na základních školách.  

 

V roce 2011 byla přijata směrnice o právech spotřebitelů, která usnadnila 

obchodování na internetu. Tato výhoda sebou přináší i riziko většího přílivu 

konkurenčních internetových obchodů ze zahraničí.  
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    Preference spotřebitelů se liší dle socio-demografických rysů, především 

individualitou jedince a zvyky. Dle statistik ČSÚ dosud docházelo do roku 2010 

meziročně k nárůstu prodejů počítačů, mobilních telefonů typu smartphone a 

internetového připojení u všech sociálních skupin bez ohledu na pohlaví a věk. 

Nejvíce zastoupenou skupinu představovaly mladší věkové kategorie (16-24let) a 

vysokoškolsky vzdělaní lidé.  Jednotlivci nejvíce vyhledávají informace o zboží a 

službách a nakupují elektroniku.  

 

    Z důvodu zpomalující se ekonomiky došlo v roce 2011 meziročně poklesu 

prodejů výpočetní techniky a dle prognózy analytiků je v roce 2012 očekáván 

pokles až o 30%. Výrobci se budou více orientovat na výrobu výkonnějších 

modelů s vyšší marží. Technologický pokrok je nezastavitelný a klade nároky na 

inovace softwarového i hardwarového vybavení, což pro firmy může krátkodobě 

znamenat zvýšení nákladů, které je však vyváženo zvýšením produktivity práce.  

Problémem posledních let je nedostatek kvalifikovaných pracovníků v ICT 

profesích. 

 

2.5 Analýza oborového okolí podniku 

 

     2.5.1     Porterův model pěti konkurenčních sil 
 

     Vychází z teorie Michala E. Portera, která je zaměřena na pět konkurenčních 

faktorů. Podnik by měl být informován o všech hrozbách, které by ho mohly 

ovlivnit. Jen tak je bude mít možnost plánovat strategické kroky, které tyto síly 

oslabí.  

 

     Rivalita mezi konkurenčními podniky 

 

     Rivalita mezi konkurenčními podniky, zabývající se prodejem výpočetní 

techniky je vysoká. V České republice se jedná o několik stovek firem, které 

podnikají ve stejném odvětví. Většinu z nich je možné vyhledat prostřednictvím 

internetových stránek. Použila jsem jeden z největších českých portálů seznam.cz, 
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v jehož katalogu bylo nalezeno 2 746 maloobchodů a velkoobchodů prodávající 

výpočetní techniku různých značek. Domnívám se, že toto číslo by mohlo 

odpovídat realitě, jelikož se jedná o jeden z nejvíce navštěvovaných českých 

portálů a základní registrace je dosud podnikatelským subjektům poskytována 

zdarma. Lze očekávat, že počet konkurentů se bude i nadále zvyšovat.  

 

     Firmy se snaží získat co nejlepší pozici na trhu. Používají konkurenční nástroje 

zahrnující akce na podporu prodeje, výhodné cenové nabídky, zlepšení kvality 

poskytovaných služeb, dodacích podmínek. Loajalita zákazníků ke zn. Apple je 

vysoká zejména v zahraničí. V ČR jsou výrobky poziciované jako luxusní zboží,  

které si kupují lidé upřednostňující kvalitu a design před cenou. Největšího podílu 

na trhu v prodeji PC dosahovaly ve 4Q 2011 ČR značky Acer, HP, Asus, Dell, 

Lenovo [55]. Ačkoliv Apple není jedničkou v prodeji počítačů, dle průzkumů 

společnosti Gartner si meziročně polepšil o 60% a zlepšil tak svoji pozici na 

českém trhu. Konkurenční výhodu si celosvětově drží v prodeji tabletu iPad 2, 

tržní podíl v roce 2011 dosahoval 73%.  V prodeji mobilních telefonů jsou na 

prvních příčkách značky Samsung s operačním systémem Android a Nokia 

s operačním systémem Symbian [56]. 

 

Rivalita mezi konkurenty nabízející stejnou značku: 

      Jelikož jsou výrobky Apple do jisté míry specifické, je třeba zaměřit pozornost 

na konkurenty prodávající stejnou značku. Jednotliví prodejci se od sebe odlišují 

dle dosažené licence  a specializací na určité segmenty zákazníků. Kompletní 

produktové portfolio a služby nabízí Apple Stores provozované přímo výrobcem. 

V ČR je od září 2011 mohou zákazníci nakupovat v oficiálním on-line Apple 

Storu, který je dostupný na adrese http://store.apple.com/cz/. Kamenná prodejna 

vlastníka u nás nebyla dosud otevřena.  

 

     Všichni autorizovaní prodejci respektují doporučené koncové ceny distributorů 

a nabízejí výrobky za srovnatelné ceny.  To znamená, že jedním z mála způsobů, 

kterým mohou zlepšit svoji pozici na trhu a odlišit se od konkurence je orientace 

na spokojenost zákazníků, zlepšení služeb, prodejních dovedností a 



 59 

marketingových aktivit.  Důležitý je také lidský faktor zahrnující manažerské 

schopnosti řídících pracovníků a výběr vhodných zaměstnanců, kteří mají zájem 

rozšiřovat své znalosti v oboru.  

     Velkou konkurenční výhodou je spolupráce s výrobcem, který poskytuje cenné 

podnikatelské know-how,  přístup k prodejním i marketingovým materiálům.  

Tento druh obchodní spolupráce (velmi podobný franšíze) je výhodný pro obě 

strany. Prodejce navíc neodvádí procenta ze zisku a může tak dosahovat vyšších 

příjmů.   

     Nejnižší formu spolupráce představují Apple dealeři. Nakupují zboží 

prostřednictvím distributorů nebo autorizovaných prodejců, kteří si účtují 3-5% ze 

zisku.  

     Poslední kategorií jsou konkurenti, kteří nakupují zboží od neautorizovaných 

distributorů v zahraničí a prodávají originální výrobky na internetu za nižší ceny. 

Nákup z těchto zdrojů však přináší spotřebiteli problémy s reklamací i následným 

servisem.     

 

     Detailnějšímu popisu největších konkurenčních prodejen bude věnována 

samostatná kapitola. 
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Tabulka 1:  Přehled konkurenčních prodejen Apple v ČR , údaje platné k 31.12. 2011, zdroj 

vlastní zpracování 

Prodejce Provozovna Licence webové stránky 

iStyle 

Revoluční, Praha AAPR
3
 www.istyle.cz 

Na Pankráci, Praha AAR www.istyle.cz 

Zlatý Anděl, Praha AAPR www.istyle.cz 

nám. Svobody, Brno 
AASE

4
 

(iStyle Pro) www.istyle.cz 

Avion Shopping Park, Ostrava APR www.istyle.cz 

Pallandium, Praha AAR
5
 www.istyle.cz 

Vaňkovka, Brno AAR www.istyle.cz 

Olympia, Brno AAR www.istyle.cz 

Zličín, Praha AAR www.istyle.cz 

iWorld 28 října, Praha APR www.iworld-store.com 

iSetos OC Chodov, Praha AAPR www.isetos.cz 

Qstore galerie Harfa, Praha AAR www.qstore.cz 

Duhový servis Jugoslávská, Brno AAR www.duhovyservis.cz 

Dragon electronic Pod Loretou, Mladá Boleslav AAR www.dragon.cz 

Droptop Computing na Břevnovské pláni, Praha AAR www.droptop.cz 

Kinetik Bělehradská, Praha AAR www.kinetik.cz 

Livemec Dlouhá, Příbram AAR www.livemec.cz 

NWT  Ocelářská, Praha  AAR www.nwt.cz 

Setos Praha AAR www.setos.cz 

TSP Data, a.s Finská, Praha AAR www.tspdata.cz 

24U Praha AASE www.24u.cz 

Quentin Bělohorská, Praha AASE www.quentin.cz 

KIT digital Czech Slzeská, Praha AASC
6
 www.kitd.cz 

Alza Praha, Brno, Ostrava AR
7
 www.alza.cz 

Datart Praha, Brno, Ostrava AR www.datart.cz 

Elektroworld 

Praha, Brno, Ostrava,   Plzeň, 
Pardubice AR www.elektroword.cz 

 

    Hrozba nově vstupujících konkurentů 

 

     Nově vstupující konkurenti, kteří se chtějí stát autorizovaným prodejci Apple 

musí být schopni splnit veškeré podmínky pro udělení licence, důraz je kladen 

především na dosažení odpovídající výše obratu a vhodné umístění provozovny. 

Náklady na zřízení provozovny AAPR dosahuje výše 1 mil. Kč, v případě 

prodejny AAR se jedná přibližně 700 000 Kč.  Lze tedy říci, že hlavní bariérou 

vstupu do odvětví je výše vstupních nákladů pro zřízení provozovny, další 

                                                 
3  Apple Authorised Premium Reseller 
4  Apple Authorised Solution Expert in Education  
5  Apple Authorised Reseller 
6  Apple Authorised Solution Expert in Creative 
7  Apple Authorised Retailer 

http://www.istyle.cz/
http://www.istyle.cz/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Sabus/Local%20Settings/Local%20Settings/Local%20Settings/Local%20Settings/Data%20aplikací/Local%20Settings/Local%20Settings/Local%20Settings/Data%20aplikací/Local%20Settings/Temp/Data%20aplikací/Local%20Settings/Temp/Apple%20konkurenti.xls%23RANGE!A38%23RANGE!A38
http://www.istyle.cz/
http://www.istyle.cz/
http://www.istyle.cz/
http://www.istyle.cz/
http://www.istyle.cz/
http://www.iworld-store.com/
http://www.isetos.cz/
http://www.qstore.cz/
http://www.duhovyservis.cz/
http://www.dragon.cz/
http://www.droptop.cz/
http://www.kinetik.cz/
http://www.livemec.cz/
http://www.nwt.cz/
http://www.setos.cz/
http://www.24u.cz/
http://www.quentin.cz/
http://www.kitd.cz/
http://www.alza.cz/
http://www.datart.cz/
http://www.elektroword.cz/
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překážkou je potřeba kvalifikovaných a vyškolených zaměstnanců, kteří musí být 

držiteli osvědčení některého z „Apple Training programů“. Největší konkurenční 

hrozbu představují v současné době již zavedení konkurenti, kteří mají dostatek 

finančních prostředků a nemají potíže expandovat (např. spol. iStyle).  

     Hrozbu by mohl představovat otevření kamenné prodejny Apple Store, 

popřípadě rozšiřování prodejní sítě konkurentů jiných značek, např. příchod 

největšího světového internetového prodejce elektroniky, kterým je Amazon.  

 

     Hrozba substitutů 

 

     Hrozba substitutů je nízká. Substitutem k mobilním telefonům by mohlo být 

zvýšení zájmu o využívání služeb internetového volání, popřípadě větší zájem            

o využívání služeb operátora pevných linek. K tomu by mohlo dojít za 

předpokladu, že by mobilní operátoři výrazně zdražili své služby. Alternativním, 

ovšem ne tak často využívaným komunikačním přenosným zařízením je např. 

pager. Vzájemnými substituty mohou být stolní počítače – notebooky – tablety. 

Vždy záleží na preferencích zákazníka.   

 

      Vyjednávací síla kupujících 

 

     Nejvýznamnějšími zákazníky C.B.C. CZ, spol. s.r.o.  jsou vzdělávací instituce, 

kterým společnost nabízí individuální řešení na bázi Apple, věnuje se 

komplexnímu proškolení pedagogů i studentů, implementaci systému do výuky, 

instalaci serveru a následnou technickou podporu. Realizuje převod dříve 

zakoupených produktů pro platformu Windows. Příjmy z realizace těchto zakázek 

představují 40% příjmů společnosti.  Ačkoliv je tato skupina zákazníků citlivější 

na cenu, bylo dosud možné čerpat pro realizaci projektů finanční prostředky 

z fondů EU, peníze školám.   

 

     Pro firemní zákazníky je zajišťována implementace ISDN a ADSL technologií 

do firemních sítí, dodávka a instalace serverového systému Mac OS X 10.5 

Leopard Server, stolních počítačů, notebooků, tabletů a příslušenství. Součástí je i 

technická podpora a nabídka servisních služeb. V současné době tvoří tato 
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skupina zákazníků 30% příjmů společnosti. Vztah se zákazníkem je podložen 

smlouvou, přechod ke konkurenci je tak ztížen. Konkurentů, kteří zavádějí 

technologie Apple do firemní infrastruktury není mnoho  a cenová nabídka se liší 

jen minimálně. Z tohoto důvodu nemají subjekty tendence vyhledávat jiného 

Apple dodavatele. Možný přechod pod jinou platformu by pro firmu představoval 

značné finanční náklady.  

 

     Poslední skupinou jsou koncoví zákazníci, kteří přinášejí firmě 30% všech 

příjmů. Nejvíce nakupovanými výrobky byly v uplynulém roce telefony iPhone a 

tablety iPad včetně příslušenství. Zákazníci vnímají výrobky Apple jako 

revoluční, kvalitní, s nadčasovým designem  a jsou ochotni zaplatit vyšší cenu. V 

žebříčku ocenění zákaznické spokojenosti American Customer Satisfaction Index 

[57] získává Apple od roku 2004 ocenění pro nejlépe  hodnoceného výrobce 

počítačů.V ČR se obliba značky také postupně zvyšuje, což dokazují i zvyšující se 

pozice v žebříčcích prodejů.  

 

 

Hrozba vrůstající vyjednávací síly dodavatelů 

 

 

     Výhradním distributorem Apple produktů v ČR byla až do září 2010 

společnost Czech Data System, s.r.o. S příchodem druhého distributora AT 

Computers, a.s.  došlo k úpravě obchodních podmínek a snížení cen všech 

výrobků (tabulka 2), které se tak přiblížily koncovým cenám  v amerických Apple 

Stores. Původní marže, dle interních informací, dosahovaly 10-15%. [57]   

V současné době není známo, zda Apple Inc. plánuje rozšířit distribuční síť. 

Prodejce nakupuje výrobky za doporučené koncové ceny od distributora, nicméně 

má možnost jednání přímo s výrobcem a dohodnout se na výhodnějších 

obchodních podmínkách. Distributora lze tedy označit za logistického partnera 

výrobce. Rozhodující vliv a vysokou vyjednávací sílu má samotný výrobce 

(Apple Inc.)  
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Tabulka 2: Změna cen produktů Apple v ČR – 4Q 2010 [57] 

Výrobek Původní cena Nová cena 

MacBook (2.4 GHz)  25 999 Kč 24 689 Kč 

MacBook Pro 13,3″ (2,4 GHz)  32 028 Kč 28 397 Kč 

MacBook Pro 13,3″ (2,66 Ghz)  40 826 Kč 37 049 Kč 

MacBook Pro 15,4″ (2,4 Ghz)  49 128 Kč 44 465 Kč 

MacBook Pro 15,4″ (2,53 Ghz)  53 424 Kč 49 404 Kč 

MacBook Pro 15,4″ (2,66 Ghz)  59 280 Kč 54 317 Kč 

MacBook Pro 17″ (2,53 Ghz)  61 944 Kč 55 553 Kč 

MacBook Air (1,86 Ghz) 40 032 Kč 35 813 Kč 

MacBook Air (2,13 Ghz)  47 988 Kč 41 993 Kč 

Mac mini (2,4 GHz)  22 259 Kč 19 896 Kč 

Mac mini (2,66 GHz)  22 259 Kč 19 896 Kč 

iMac 21,5″ (3,06 Ghz)  32 899 Kč 30 628 Kč 

iMac 21,5″ (3,2 GHz)  41 099 Kč 38 104 Kč 

iMac 27″ (3,2 GHz)  46 300 Kč 43 078 Kč 

iMac 27″ (2,8 GHz)  54799 Kč 50 554 Kč 

 

     Subdistributorem technického a programového vybavení pro DTP, 

předtiskovou přípravu a digitální fotografii je společnost Quentin, s.r.o. Nákup je 

uskutečňován prostřednictvím elektronického obchodu, ve kterém lze sledovat 

dostupnost zboží a průběh objednávky. Na tomto distributorovi není firma závislá, 

může objednávat zboží od oficiálních distributorů za srovnatelné ceny. 

 

Dalšími dodavateli jsou:  

- dodavatel energií, 

- dodavatel kancelářských potřeb, 

- dodavatelé doplňkového sortimentu. 

Outsorcing 

- grafické studio, které má na starosti správu webových stránek, bannerů, 

zajišťování reklamních předmětů a přípravy reklamních letáků, 

- lektoři, kteří vedou vybraná školení.  

      

     Rozhodujícími kritérii pro výběr vhodného dodavatele zboží byly: cena, 

rychlost vyřízení objednávek i reference od spolupracujících subjektů; v případě 

služeb především kvalita, kladné reference.  
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Shrnutí:  

 

     Na základě provedené analýzy byly zjištěny níže uvedené  příležitosti  (+) a 

hrozby (-):  

 

Rivalita mezi konkurenty 

- vysoká rivalita mezi prodejci výpočetní techniky  

+ odlišné produkty od konkurence 

+ podpora v podnikání ze strany výrobce   

+ exkluzivní přístup k prodejním materiálům 

+ míra specializace (education sektor) a kompletní portfolio 

Hrozba vstupu do odvětví 

+ existují bariéry vstupu – požadavky na vzdělávání zaměstnanců,  

výše vstupních nákladů 

+ specializace na určitý segment zákazníků  

Substituty 

+ nejsou hrozbou 

 

Dodavatelé 

- vysoká vyjednávací síla výrobce  

+ nízká vyjednávací síla ostatních dodavatelů 

- nedostatečná marketingová podpora ze strany distributorů 

Kupující 

+  důvěra zákazníků ve značku 

+ zájem o výrobky  

+   nemají silný vyjednávací vliv při určování ceny  

- mohou preferovat levnější varianty konkurenčních výrobků, nebo softwaru 
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  2.5.2     Analýza významných konkurentů 

    iStyle   

     Působí na trhu od roku 2006 a je součástí nadnárodní sítě „iStyle“, která má 

své prodejny v Bulharsku Rumunsku, Chorvatsku, Slovinsku, Slovenské republice 

a Maďarsku. Společnost iStyle Czech, s.r.o. zastupují dva jednatele a jediným 

společníkem je PowerCom Inc., Britské Panenské ostrovy, jehož vklad do 

podnikání činil 3.000.000 Kč. Tržby za prodej zboží v r. 2009 dosahovaly 

186.943 tis. Kč [58]. 

     V České republice je iStyle jedničkou mezi Apple prodejci. Je provozovatelem 

osmi prodejen, internetového obchodu a držitelem licencí AAPR a AASE, které 

umožňují prodej kompletního portfolia produktů Apple a návrh SW i HW řešení 

pro vzdělávací instituce. Mezi významné klienty patří: Česká zemědělská 

univerzita, New York University Prague, Univerzita Jana A. Komenského, 

Masarykova univerzita, VUT Fakulta chemická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 

Univerzita Palackého v Olomouci, základní a střední školy v Brně - ZŠ 

Bednářova, ZŠ Bosonožská, SOŠ Čichnova, Klasické a španělské gymnázium.  

     Společnost pořádá pravidelná školení a semináře ve vlastních výukových 

prostorách. Placené semináře jsou orientované na práci s videem, fotografií, 

zpracování hudby na počítači a ovládání textového a tabulkového editoru MS 

Word a Excel.  Zdarma jsou zájemcům nabízeny základní kurzy, na kterých jsou 

představeny výrobky Apple, OS MAC X a další novinky. Pro firemní zákazníky a 

školská zařízení jsou na míru připravena individuální i skupinová školení, které 

lze realizovat přímo v sídle subjektu. Cena těchto kurzů se pohybuje od 500 Kč do 

3.000 Kč.  

     iStyle Czech se v  roce 2011 soustředila na strategii expanze a posílila tak svoji 

pozici na trhu. Dvě nové prodejny byly otevřeny v Praze a prozatím poslední 

v Brně. Bylo využito již osvědčených nástrojů podpory prodeje, které vychází 

z marketingové strategie společnosti Apple. V den otevření nových prodejních 

míst byly prvním desítkám zákazníků poskytovány slevy na jakékoliv vybrané 

zboží až ve výši 50%, což vyvolalo očekávanou intenzivní odezvu.  Cílem těchto 
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akcí je stimulovat zákazníky ke koupi většího množství výrobků a zvýšit 

povědomí o nové prodejně i samotné značce.  

     Firma se aktivně věnuje propagaci svých výrobků a připravuje akční slevy, 

dárkové slevové karty pro věrné klienty. Komunikačními kanály jsou zejména 

webové stránky společnosti a profil na sociální síti facebook. Věnuje se také 

sponzoringu kulturních a sportovních akcí a účastní se veletrhů a výstav (např. 

Printexpo 2011).  

     Jedním z hlavních cílů a poslání společnosti je zajistit maximální spokojenost 

zákazníků, vytvořit příjemné nákupní prostředí a zvyšovat odbornou kvalifikaci 

svých zaměstnanců [58]. 

 

     iSetos 

     Provozovatelem je společnost Setos spol. s r.o., která vznikla 13.8.1992 . Za 

dobu své existence si vybudovala pozici jednoho z největších velkoobchodních 

distributorů na českém i slovenském trhu s telekomunikační technikou. Rozvíjí 

vlastní obchodní značku SPACE, která sdružuje více než 100 vlastních i 

partnerských prodejen.  Je vlastníkem čtyř AAPR prodejen s produkty Apple a 

pěti prodejen značky Nokia.  

     Silnou stránkou tohoto konkurenta je zavedené strategické řízení, 

propracovaná logistika, vlastní skladovací prostory o výměře 800 m², znalost 

tržního prostředí, dobré vztahy s dodavateli. 

     V nadcházejících letech bude pro společnost prioritou další posílení pozice na 

českém trhu a rozšiřování sortimentu i prodejních míst. Mělo by také dojít 

k dalšímu zefektivnění a zkvalitnění firemních procesů s důrazem na celkovou 

racionalizaci všech činností. Marketingové aktivity by měly přispět k vyšší 

spokojenosti zákazníků. Další pozornost bude věnována kvalitě všech 

poskytovaných služeb a rozvoji vzdělanosti zaměstnanců [59].  

 

iSetos: Základní kapitál: 5.000.000 Kč,  

Tržby za prodej zboží v r. 2009: 1 291 482tis Kč;  Počet zaměstnanců : 150 
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     iWorld 

     Provozovatelem je firma Emotion & Interaction s.r.o., která byla založena 

v roce 2009. První prodejna iWorld byla otevřena 15.10.2010 v Praze  a má status 

AAPR. Jednatel společnosti je také zakladatelem firmy Eylevel, která se již 

několik let podílí na provozu a designu některých Apple Stores v zahraničí [58].  

     Součástí corporate identity společnosti je logotyp a jednotný vizuální styl, 

který byl navržen tak, aby podtrhl eleganci a čistou produktů Apple a zároveň si 

zachoval vlastní charakter. Pro prezentaci firmy byly zhotoveny reklamní dárkové 

předměty označené logem iWorld, pro obchodníky prezentační desky.  

     Krátce po otevření prodejny byl zřízen internetový obchod a tzv. „iShop“, 

který umožňuje majitelům všech iPhonů realizovat nákup produktů i příslušenství 

přímo z těchto telefonů. Je první ze skupiny autorizovaných prodejců, kteří tuto 

službu nabízejí.  

     Slevy: firma se orientuje především na poskytování sezónních slev, o kterých 

jsou zákazníci informování na prodejně, prostřednictvím firemních webových 

stránek, letáků, bannerů, reklamních sdělení na oborových portálech a sociální sítí 

facebook. Studentům je poskytována stálá sleva ve výši 5% na nákup jakéhokoliv 

počítače.  

     Všechny nabízené produkty si mohou zákazníci prohlédnout a nechat předvést 

v show roomu na prodejně, samozřejmostí je také odborné zaškolení a instalace u 

soukromých i firemních zákazníků.  

Servis: záruční a pozáruční servis zajišťují smluvní partneři, kteří jsou držiteli 

osvědčení „Certified Macintosh Technician“ [60]. 
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 QStore 

     Mateřskou společností je Quentin, s r.o. Společnost má dva jednatele. Základní 

kapitál je 400.000 Kč. Prodejna byla otevřena 10.11.2010 v obchodní galerii 

Harfa v Praze a 31.3.2011 proběhla přestavba z AAR prodejny na AAPR 

prodejnu. Vlastníkům se podařilo velice rychle získat vyšší status, díky kterému 

může spol. nabízet kompletní portfolio produktů a služeb, vč. realizace projektů 

pro školy a státní správu. Společnost poskytuje odborné poradenství a nabízí všem 

subjektům možnost nákupu na splátky s nulovým navýšením (spotřebitelský úvěr 

spol. Cetelem). Servisní služby jsou realizovány prostřednictvím smluvního 

autorizovaného servisního střediska „ Český servis“. Po dobu opravy může 

zákazník využít zápůjčky náhradního stroje. Mimo tyto základní služby 

společnost nabízí výkup starého počítače zn. Apple za nový. Akce se vztahuje na 

stolní počítače iMac a notebooky Mac mini a Macbooky.   

     Silnou stránkou společnosti je zázemí mateřské spol. Quentin, s.r.o., která je 

distributorem technického vybavení pro DTP a předtiskovou přípravu na území 

ČR. Společnost dosahuje obchodního obratu 150-170 mil. Kč. 

Velký důraz je kladen na poskytování profesionálních služeb. Pro věrné 

zákazníky jsou připravovány benefity v podobě akčních slev [61]. 

     

     24U, spol. s r.o. 

    Společnost zabývající se vývojem a úpravou software a softwarových řešení na 

zakázku. Část společnosti je zaměřena na prodej a servis výpočetní techniky a 

instalace hardware. Díky velkým obratům byla firma v roce 2003 zařazena do 

skupiny Apple TOP dealer.  

     Společnost prodává svůj vlastní produkt  „iKufr“, který slouží pro 

synchronizaci a napájení iPadů na jednom místě (v kufru) . Je určen pro školství 

[62]. 

 

 

 

 



 69 

Shrnutí 

Společné prvky:  

- všichni konkurenti jsou AAPR prodejci nabízející celou produktovou 

řadu včetně příslušenství;   

- prodej je zajišťován také prostřednictvím e-shopů;  

- věnují se implementaci, návrhu HW a SW řešení pro vzdělávací  

instituce, studentům je poskytována stálá sleva na nákup jednoho 

počítače ve výši 5% po předložení ISIC karty a slevy pro učitele po 

předložení ITIC; 

- splátkový prodej je poskytován prostřednictvím spotřebitelského úvěru 

společnosti Cetelem;  

- servisní služby jsou zajišťovány externími servisními středisky.  

 

Konkurenční výhoda jednotlivých subjektů:  

 

iStyle: je součástí silné nadnárodní sítě, provozuje nejvyšší počet autorizovaných 

prodejen, poskytuje největší nabídku vzdělávacích programů, subjekt má vlastní 

výukové prostory. 

 

iWorld : vlastní „ishop“, který využijí majitelé iPhonů; zkušenosti jednatele 

z provozem prodejen Apple Stores v zahraničí.  

 

iSetos : retailový obchod, vlastník patří mezi největší distributory 

telekomunikačních techniky na českém a slovenském trhu, má k dispozici 

skladovací prostory o výměře 800 m², propracovaná logistika.  

 

Q-store: silné zázemí mateřské společnosti, která je subdistributorem technického 

vybavení pro DTP a předtiskovou přípravu, výkup starého zařízení 

 

24U: produkt „iKufr“ určen pro školství.  
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2.6 Analýza vnitřního prostředí 
 

   2.6.1    Analýza 7S 
  
Struktura 

     Společnost má jednoduchou organizační strukturu. Manažerskou úroveň řízení 

představují dva jednatelé, obchodní procesy zajišťují následující zaměstnanci:  

 

     Obchodník - pracovní náplní zaměstnance je udržování vztahů a kontaktů se 

stávajícími zákazníky, realizace objednávek prostřednictvím B2B, což je řešení na 

bázi ERP, které umožňuje komunikaci mezi prodejnou a dodavatelem. Je 

průběžně zjišťován aktuální stav na skladě.   

 

     Prodejci - jsou zaměstnání dva prodejci, kteří mají na starosti chod firemní 

prodejny, která je umístěná v sídle společnosti. Jedná se o vyškolené pracovníky 

(držitele certifikace programu ASTO - Level: Apple Sales Professional), na které 

mohou zákazníci směřovat veškeré dotazy týkající se nabízených produktů a 

operačního systému MAC OS X. Veškeré produkty jsou vystaveny na prodejně, 

zákazník má tedy možnost se s vybraným produktem seznámit ještě před realizací 

nákupu. Zaměstnanci mají přístup na stránky ASW
8
, které poskytují informace 

týkající se podpory prodeje, marketingové materiály a specifikace jednotlivých 

produktů.  

 

     Ekonomka má na starosti účetní a daňovou evidenci, materiálně technickou 

základnu společnosti, administrativní zajištění chodu prodejny, organizaci času 

jednatelům firmy, vyřizovaní provozních telefonických hovorů směřovaných 

dovnitř firmy, jejich filtrování a přepojování a další podpůrné činnosti.  

 

     Zákaznická podpora – zaměstnanec /programátor/, který zajišťuje 

implementace systému u zákazníků a následný servis.  

 

                                                 
8
 Apple Sales Web – intranet pro prodejce 



 71 

    Servisní technik – má na starosti drobné opravy na zařízení, údržbu systému, 

upgrade systému, vyřizuje reklamace a komunikuje se smluvním servisním 

střediskem.  

 

Obrázek 12: Organizační struktura C.B.C. CZ, spol. s.r.o. (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 
 

     Firemní informační systém  

     Zajišťuje chod všech vnitropodnikových operací.  Veškerá data pořizovaná 

informačním systémem jsou formou databázové platformy ukládána na několika 

místech. Primárně se nacházejí na serveru dodavatele hostingu, kde jsou 

vytvářeny pravidelné automatické zálohy. Společnost má dále své vlastní 

zálohovací procesy zálohování dat na další místa (disky, servery, atp.). 

 

Strategie 

     Společnost provozuje prodejnu s výrobky Apple na základě uzavřené smlouvy 

mezi Apple Inc. a distributorem. Jedná se druh obchodní spolupráce, která je 

příbuzná franšíze. Výrobce zajistí prodejci přístup k základním prodejním 

materiálům, možnost  interního vzdělávání zaměstnanců v rámci programu 

„Apple Sales Training online“, možnost odborné konzultace, zajišťuje základní 

marketingové materiály a poradenství.  Prodejce neplatí za udělení licence a 

neodvádí podíly ze zisku, jak je tomu v případě franšízy. 
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     Ačkoliv prodejce nemá písemně vypracovaný strategický plán pro nadcházející 

období, má přehled o dění na trhu a je schopen využívat příležitostí. Pro potřeby 

výrobce zpracovává každoročně zprávu o své činnosti.   

Systémy 

     Plánování potřeby materiálových vstupů se odvíjí zejména dle požadavků 

zákazníků. Objednávky jsou realizovány na základě B2B. Pokud je zboží u 

dodavatele skladem, je garantováno dodání do 24hodin. Informace čerpá 

ekonomka i prodejci z firemního informačního systému, prostřednictvím kterého 

sledují stav na skladě a stav zakázky. Při objednávání zboží u dodavatele je 

zohledněna dostupnost zboží. Je také nutno respektovat kapacitu podnikového 

skladu, která není dostatečná. Firma proto drží skladem běžnou zásobu. V případě 

výrobků, u kterých lze očekávat zvýšenou poptávku i  pojistnou zásobu. 

V současné době postrádá informační systém některé funkční prvky, z tohoto 

důvodu bude vedení uvažovat o implementaci nového systému 

 

Spolupracovníci 

     Na pracovišti převládají neformální vztahy a příjemná atmosféra. Zaměstnanci 

mají jasně definovány svoje pravomoce a společně kooperují při plnění 

pracovních povinností, což se pozitivně odráží na výsledcích.  Oba jednatelé jsou 

respektovanými autoritami.  

Schopnosti 

     Firma je součástí malé skupiny Apple Authorised Solution Expert in 

Education, která se specializuje na dodávku, implementaci a poradenství v oblasti 

ICT pro školství na všech stupních.  Velký důraz je proto kladen na odborné 

znalosti zaměstnanců. Úzká specializace na tento sektor a znalost problematiky je 

pro firmu konkurenční výhodou.  
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Styl 

     Jak již bylo zmíněno v předchozích bodech, vztah mezi podřízenými a 

nadřízenými je neformální, avšak je dodržována disciplína a kladen důraz na 

odbornost, rychlost práce a příjemné vystupování k zákazníkům. Je uplatňován 

participativní styl řízení, pro který je charakteristická oboustranná komunikace, 

vzájemná.zpětná..vazba..a..skupinová..rozhodnutí.  

 

Sdílené hodnoty a cíle 

     Hodnotami, které zaměstnanci sdílí je nadšení pro novinky v oblasti nových 

technologií a touha po dalším vzdělávání v oboru. Cílem je za přispění vzájemné 

spolupráce dosáhnout spokojenosti zákazníků, poskytnout jim co největší 

množství informací a zajistit potěšení z nákupu. 

 

   2.6.2    Hodnotový řetězec podniku 

 

    2.6.2.1    Primární činnosti 

 

Řízení vstupních operací 

 

     Základem pro řízení vstupních operací je optimalizace zásob. Majitelé firmy 

průběžně sledují a vyhodnocují nákupní chování zákazníků, na základě kterého 

lze predikovat zájem o jednotlivé zboží. Za pomoci firemního informačního 

systému je sledován současný stav skladových zásob, rezervace od zákazníků a 

dostupnost jednotlivých položek u dodavatelů.  Na skladě je držena běžná zásoba 

a u nejvíce prodávaného zboží i pojistná zásoba, pro případ odchylky ve spotřebě 

nebo dodávce.  Přes všechna opatření, není možné v případě nově uvedeného 

produktu na trh zajistit prostřednictvím distributora dostatečné množství výrobků, 

které by uspokojily zvýšenou poptávku. S problémy v distribuci se musí také 

počítat v případě živelných pohrom. V loňském roce ovlivnilo ničivé zemětřesení 

v Japonsku dodávku některých komponent pro Apple.   
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Pro distribuci svých výrobků využívá Apple Inc. hybridní distribuční systém.  

 

Obrázek 13: Hybridní distribuční systém [63].  

 

 

 

     C.B.C. CZ spol. s.r.o. má uzavřeny smlouvy s distributory v ČR, u kterých 

realizuje objednávky prostřednictvím systému B2B (Business to business), do 

kterého se obchodník registruje přiděleným přihlašovacím jménem a heslem.  

Objednané zboží je expedováno do druhého pracovního dne logistickým 

partnerem distributora. Kvantitativní a kvalitativní přejímku má na starosti 

zaměstnanec prodejny, který následně část zboží zařadí do regálů na prodejně, 

část uloží na skladě a zboží zaeviduje do firemního informačního systému. 

Faktura je uhrazena do data splatnosti převodem z účtu.  

 

Obrázek 14: Objednávkový systém distributora AT Computers, zdroj: interní materiály C.B.C. CZ   
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Řízení výstupních operací  

 

     Realizace objednávky je možná prostřednictvím e-shopu, na základě písemné 

objednávky, prostřednictvím obchodníka (týká se zejména klientů veřejného 

sektoru) nebo osobně na prodejně. Všechny objednávky jsou evidovány 

v informačním systému, který firma využívá.  

 

Způsob vytvoření elektronické objednávky v e-shopu: 

     Zákazník si vybere zboží, které chce zakoupit - kliknutím na nápis „nákupní 

košík“, následně překontroluje počet kusů a je-li spokojen  pokračuje potvrzením 

volby „vytvořit objednávku“. Zadá osobní údaje, způsob dodání a úhrady 

(dobírka, osobní odběr), zkontroluje údaje a odešle objednávku. Potvrzením volby 

„dokončit objednávku“ dojde k evidenci do systému a na e-mail zákazníka je 

doručen opis objednávky, tj. souhrn objednaných položek a cena včetně 

poštovného a balného. Zákazník je informován o dalším průběhu expedice a to    

e-mailem, popřípadě telefonicky.  

 

Způsob převzetí zboží:   

- osobně na prodejně, v pracovní dny od 9:00 do 17:30 

- prostřednictvím České pošty - je hrazeno poštovné dle aktuálního ceníku  

- prostřednictvím poskytovatele logistických služeb a řízení 

dodavatelských řetězců, které realizují společností DHL a PPL. 

      

     Skladovou evidenci a expedici zakázek z e-shopu mají v současné době na 

starosti oba zaměstnanci prodejny (prodejci). V případě nárůstu zakázek bude 

vedení uvažovat o přijetí dalšího zaměstnance, který by měl na starosti skladovou 

evidenci.  

 

     Interakce s IS: pracovník dostane od obchodníka avízo, že lze příslušnou 

objednávku expedovat. Obdrží tzv. expediční list, který obsahuje informace o 

obsahu zásilky, adresu zákazníka. Zásilka je na základě tohoto listu 

zkompletována, zabalena a je vytištěn tzv. integrovaný doklad České pošty s.p.,  
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který obsahuje předtištěný podací lístek a složenku na dobírku. Po podání na poště 

obdrží podací lístek, ze kterého opíše do IS číslo balíku, to je obratem zasláno 

zákazníkovi e-mailem spolu s elektronickou zálohovou fakturou ve formátu PDF. 

Součástí každé zásilky je faktura a daňový doklad. Pokud není zákazník 

s vybraným zbožím spokojen, má právo jej dle zákona 367/2000 Sb. do 14-ti dnů 

od převzetí vrátit a to v originálním balení a bez známek použití. V případě 

nedodržení těchto podmínek nemůže dojít k finančnímu vyrovnání.  

 

Interakce s firemním IS je detailněji zachycena v kontextovém diagramu. 

 

Obrázek 15: Kontextový diagram IS Expedice (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

Marketing a prodej 

 

     Prodejna je situovaná v centru Brna s dobrou dopravní obsluhou, nicméně 

nevýhodou je nedostatečný počet parkovacích míst. V blízkosti se nachází budova 

Filozofické fakulty MU, která může generovat potenciální zákazníky.  

Předmětem prodeje jsou výrobky Apple, které jsou uvedeny v kap. 2.2. Zákazníci 

mohou navštívit prodejnu v pracovní dny od 9:00 do 17:30hod. Je možné si zde 
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prohlédnout vystavené zboží,  nechat si poradit a předvést výrobek v show roomu.  

Nákup lze realizovat také prostřednictvím firemního e-shopu, výhodou je provoz 

24/7. K propagaci využívá firma webové stránky, profil na facebooku a reklamní 

letáky. Vybrané materiály týkající se akčních nabídek dostává firma přímo od 

distributora. Drobné reklamní předměty včetně tisku letáků zajišťuje pro firmu 

externí grafické a webdesignerské studio. Domnívám se, že marketingové aktivity 

nejsou dostačující. Doporučuji více se zaměřit na propagaci samotné firmy. 

Drobný redesign webových stránek by měl především vést k lepší přehlednosti.  

Vhodná by byla také anglická mutace. Na základě výsledků ČSÚ bylo zjištěno, že 

řada lidí nakupuje elektroniku prostřednictvím internetu. To potvrdily i výsledky 

mnou realizovaného marketingového výzkumu, ve kterém 63% dotazovaných 

uvedlo, že nakupuje elektroniku prostřednictvím e-shopů. Proto se domnívám, že 

stránky by mohly obsahovat více informací. 

 

Služby 

 

     Servis všech výrobku je zajišťován prostřednictvím smluvního autorizovaného 

servisního střediska, které má sídlo v městě Brně. Ceny jsou účtovány dle 

platného ceníku a liší se dle rozsahu poskytnutých služeb. Firma provádí  ve 

vlastní režii instalace aktualizací, českých lokalizací, základních utilit, volně 

dostupných aplikací a poskytuje kompletní zaškolení integrovaných a přidaných 

aplikací. Pro firmy a vzdělávací instituce je instalace zařízení i základní servis 

zajišťován u zákazníka na základě předchozí individuální domluvy.  

     V sídle společnosti se nachází výukové prostory,  ve kterých jsou pro 

jednotlivce i skupiny zájemců pořádána pravidelná školení DTP aplikací (Quark, 

Adobe), kurzy zpracování videa, digitální fotografie, zpracování hudby na 

počítači, digitální komunikace mezi nástroji.  

     Školení týkající se „Color managementu“ jsou určena zejména těm, kteří pro 

svoji práci potřebují ICC kalibraci předtiskových zařízení. Jedná o grafická studia, 

reklamní agentury, projekční a architektonické kanceláře.  

 



 78 

     Školení pro pedagogické pracovníky zahrnují kurzy týkající se využití 

výpočetní techniky zn. Apple při výuce na základních, středních i vysokých 

školách, možnosti využití interaktivní tabule a využití počítače v hudební  

pedagogické praxi. Z pořádaných kurzů týkající se zpracování hudby je 

společnost povinna platit poplatky občanskému sdružení OSA. 

 V současné době nabízí firma téměř kompletní nabídku vzdělávacích programů. 

 

   2.6.2.2   Podpůrné činnosti 
 

Infrastruktura podniku 

 

     C.B.C. CZ, spol. s r.o. má jednoduchou organizační strukturu. Manažerskou 

úroveň řízení představují dva jednatelé firmy, obchodní procesy firmy zajišťují 

interní zaměstnanci.  Dva zakládající členové firmy, též spolumajitelé,  činí 

strategická a taktická rozhodnutí, zahrnující výběr zboží k prodeji, jednání 

s dodavateli. Firma nemá vzhledem ke své velikosti personální oddělení, proto se 

jednatelé zúčastňují aktivně také výběru nových zaměstnanců, připravují systém 

jejich odměňování. Oba majitelé se věnují převážně obchodním aktivitám, 

vyhledáváním nových příležitostí a vedení všech zaměstnanců, aktivně se věnují 

marketingu napříč reklamními kanály a formáty. 

 

Lidské zdroje 

 

     Jak již bylo uvedeno, řízení lidských zdrojů mají na starosti jednatelé. Při 

výběru nových zaměstnanců je kladen důraz především na ochotu dále se 

vzdělávat. Jelikož jsou webové stránky pro podporu prodeje i celá řada specifikací 

v anglickém jazyce, jsou kladeny také požadavky na jazykovou vybavenost. 

Vzdělávání zaměstnanců probíhá prostřednictvím aplikace „Apple Sales Training 

Online“. Každý zaměstnanec má možnost sestavit si svůj individuální studijní 

plán, který nejlépe vyhovuje jeho potřebám a časovým možnostem. Po úspěšném 

splnění všech požadavků obdrží certifikát, který ho opravňuje k prodeji výrobků, 

poskytování servisních služeb a technické podpory. V současné době má šest 
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zaměstnanců platný certifikát „ Apple Sales Professional“ a jeden z majitelů je 

držitelem certifikátu „Apple Certified Specialist - Directory Services“. 

 

     Zaměstnanci jsou odměňováni fixním platem a provizemi z uzavřených 

obchodů. Nefinančními benefity jsou zaměstnanecké slevové karty, mobilní 

telefony a notebooky pro obchodníky a prodejce.   

 

     Prostory prodejny jsou moderně vybaveny, je zajištěno příjemné osvětlení i 

klima. Vyhovující pracovní podmínky mohou pozitivně ovlivnit pracovní 

výkonnost zaměstnance a snížit jeho zdravotní komplikace, které by si například 

vyžádaly pracovní neschopnost.  

 

Výzkum a vývoj 

 

     Zaměstnanci na všech úrovních sledují technologický rozvoj, díky kterému se 

mohou včas dozvědět o vývoji nových technologií a získat také informace o 

konkurenčních výrobcích.  V současné době nejsou ve společnosti realizovány 

vědecko-výzkumné aktivity. Předmětem podnikání je nákup zboží za účelem 

dalšího prodeje a poskytování služeb.  Společnost Apple Inc. investovala v roce 

2011 do výzkumu  a vývoje 4,6 miliardy dolarů, v roce 2012 by se investice měly 

navýšit o dalších 74 procent. Nejvíce finančních prostředků se společnost chystá 

investovat do výrobních strojů a vybavení (5 miliard USD), rozvoje datových 

center (1,1 miliardy USD), budování nových prodejen Apple Store (900 milionů 

USD) a nového sídla společnosti pro 13 tisíc zaměstnanců (900 milionů USD) 

[64]. V roce 2012 byl na trh uveden nový výrobek, kterým je Apple TV.  

 

Zajišťování zdrojů 

 

     Obstaravatelská činnost zajišťuje pořizování všech zdrojů, které jsou nezbytné 

pro provozní činnost. Veškerá HW a SW vybavení, které firma využívá je 

postaveno výhradně na platformě Apple, objednávky jsou proto realizovány 

prostřednictvím Apple distributorů. 
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 Všechny pracovní stanice mají nainstalovaný operační systém iOS. Zaměstnanci 

využívají při práci stolní počítače iMac, notebooky MacBook  a mobilní telefony 

„iPhone 4S“ a tablety „iPad 3“. Přáním firmy je v následujícím období zakoupit 

nový ERP systém, který by byl rozšířen o další funkcionality a zajišťoval podniku 

vyšší automatizaci procesů. Nový systém by měl také umožnit vzdálené připojení 

z jednotlivých zařízení (notebooků, iPhonů a iPadů) do nového informačního 

systému a přístup k e-mailové poště.  

 

     Materiálně technickou základnu má na starosti ekonomka, která také zajišťuje 

objednávku kancelářských potřeb a pracovních pomůcek prostřednictvím 

smluvních dodavatelů. Při plánování zásob je především zohledněna nákupní 

cena, dostupnost a termín dodání.  

 

     V současné době má firma omezený přístup k finančním zdrojům,  vlivem 

nízkého úvěrování malých a středních podnikatelů ze strany bank. Situaci zhoršil 

vysoký stupeň vzájemné provázanosti bank přes finanční trhy, což vedlo ke 

zpřísnění podmínek. 
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   2.6.3    Finanční analýza podniku 
 

     Finanční analýza je jednou z rozhodujících fází finančního managementu. Na 

jejich výsledcích je založeno řízení financí, cenová politika podniku. Pro 

zpracování této části jsem vycházela z dostupných účetních výkazů. 

 

Horizontální analýza 

Tabulka 3: Horizontální analýza aktiv        Zdroj: vlastní zpracování 

Aktiva 

změna 2006 – 
2007 

změna 2007 - 
2008 

změna 2008 - 
2009 

změna 2009 - 
2010 

tis Kč % tis Kč % tis Kč % tis Kč % 

Aktiva celkem 1559 68,74 1012 26,44 -1043 -21,55  2095  55,19 

Dlouhodobý 
nehm.majetek 15 0 -12 -80 3 100  -6  - 100 

Dlouhodobý hm.majetek 80 98,77 418 259,63 -1 -0,17  -213  -36,85 

Dlouhodobý fin. majetek 0 0 0 0 0 0  0  0 

Oběžná aktiva 1470 67,56 598 16,42 -1047 -24,69  2313  72,42 

Zásoby 78 12,09 829 114,66 -231 -14,88  453  34,29 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 636 -  0 0  

Krátkodobé pohledávky 274 33,91 231 21,35 -579 -44,10  450  61,31 

Krátkodobý finanční 
majetek 1118 155,27 -462 -25,14 -237 -17,22  1410  123,79 

Ostatní aktiva -6 -42,86 8 100 2 12,50  1  5,56 

 

 

     Z výše uvedených údajů je zřejmé, že v podniku došlo v r. 2009 

k výraznějšímu poklesu celkových aktiv. Na této změně se nejvíce podílel pokles 

oběžných aktiv. V roce 2006 došlo k nárůstu dlouhodobého nehmotného majetku, 

z důvodů pořízení nového softwarového vybavení. V roce 2008 došlo ke zvýšení 

dlouhodobého hmotného majetku z důvodu pořízení osobního automobilu. 

Oběžný majetek měl v období 2006-2008 rostoucí tendence, v roce 2009 došlo 

oproti předešlému období k poklesu o 1 047 tis. zejména vlivem snížení 

krátkodobých pohledávek, krátkodobého finančního majetku a zásob, 

v následujícím roce 2010 došlo opět k nárůstu celkových aktiv 
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Graf 1: Vývoj aktiv (v tis. Kč)                                  Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 4: Horizontální analýza pasiv        Zdroj: vlastní zpracování 

Pasiva  
změna 2006 - 

2007 
změna 2007 - 

2008 
změna 2008 - 

2009 
změna 2009 - 

2010 

tis Kč % tis Kč % tis Kč % tis Kč % 

Pasiva celkem 1559 68,74 1012 26,44 -1043 -21,55  2095  55,19 

Vlastní kapitál 748 156,49 521 42,5 224 12,82  354  17,96 

Základní kapitál 0 0 0 0 0 0  0  0 

Rezervní fondy 0 0 0 0 0 0  0  0 

VH minulých let 90 53,57 748 289,9 521 51,79  223  14,60 

VH běžného 
účetního období 658 731,11 -227 -30,35 -297 -57  131  58,48 

Cizí zdroje 811 45,31 491 18,88 -1267 -40,98  1741  95,40 

Krátkodobé 
závazky 744 48,09 289 12,61 -1305 -50,58  1922  150,75 

Bank.úvěry a 
výpomoci 67 27,57 202 65,16 38 7,42  -181  -32,91 

Ostatní pasiva 0 0 0 0 0 0  0  0 

      

     Je možné říci, že vývoj celkových pasiv je odrazem vývoje aktiv. Základní 

kapitál i rezervní fond nevykazoval v analyzovaném období žádné změny. Na růst 

pasiv v roce 2008 mělo vliv zejména zvýšení výsledku hospodaření minulých let o 

748tis. Snížení hodnoty cizích zdrojů v r. 2009 bylo způsobeno poklesem 

krátkodobých závazků z obchodních vztahů, které klesly o 1 305tis. 
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Graf 2: Vývoj pasiv (v tis. Kč)                    Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 5: Horizontální analýza tokových veličin        Zdroj: vlastní zpracování 

Položka/rok, změna 
změna 2006 – 

2007 
změna 2007 - 

2008 
změna 2008 - 

2009 
změna 2009 - 

2010 

tis Kč % tis Kč % tis Kč % tis Kč % 

Tržby za prodej zboží 5802 33 -482 -2,06 -5320 
-

23,23 3441 19,57 

Obchodní marže -294 14,5 751 43,31 -457 
-

18,39 -29 -1,42 

Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 42 7,3 -20 -3,24 -22 -3,69 136 23,65 

Výkonová spotřeba -86 -10,45 237 32,16 -151 -15,5 -32 -3,89 

Přidaná hodnota -166 -9,33 494 30,61 -328 
-

15,56 139 7,81 

Osobní náklady -483 -42,56 383 58,74 100 9,66 -25 -2,20 

Provozní VH 666 155,24 -263 -24,02 -403 
-

48,44 204 47,55 

VH za účetní období 524 233,93 -227 -30,34 -297 -57 131 58,48 

VH před zdaněním 707 271,92 -325 -33,61 -382 -59,5 151 58,08 

 

 

     Nejvyšších prodejů dosahovala firma v roce 2007, v letech 2008 došlo vlivem 

světové a hospodářské krize k úbytku tržeb, v následujícím roce 2009 tento pokles 

pokračoval. V roce 2010 došlo k výraznému nárůstu tržeb za prodej zboží.  
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Vertikální analýza 

 

Tabulka 6: Vertikální analýza aktiv         Zdroj: vlastní zpracování 

Položka rozvahy/období 2006 2007 2008 2009 2010 

Aktiva celkem  100% 100% 100% 100% 100% 

Stálá aktiva (DM) 3,57% 4,60% 12,30% 15,38% 6.20% 

Dlohodob.nehm.majetek 0% 0,39% 0,06% 0,16% 0% 

Dlohodob.hmot.majetek 3,57% 4,20% 11,97% 15,22% 6,20% 

Dlohodob.finanční majetek 0% 0% 0% 0% 0% 

Oběžná aktiva 95,81% 95,19% 87,64% 84,14% 93,48% 

Zásoby 28,44% 18,89% 32,07% 34,80% 30,11% 

Dlohodobé pohledávky 0% 0% 0% 16,75% 0% 

Krátkodobé pohledávky 35,63% 28,27% 27,13% 19,34% 20,10% 

Krátkodobý finanční majetek 31,75% 48,30% 28,44% 30% 43,27% 

Ostatní aktiva 0,62% 0,21% 0,33% 0,47% 0,32% 

 

Tabulka 7: Vertikální analýza pasiv         Zdroj: vlastní zpracování 

Položka rozvahy/období 2006 2007 2008 2009 2010 

Pasiva celkem 100% 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál 21,08% 32,04% 36,10% 51,92% 39,41% 

Základní kapitál 8,82% 5,23% 4,13% 5,27% 3,40% 

Rezervní fondy 0,88% 0,52% 0,41% 0,53% 0,34% 

VH minulých let 7,41% 6,74% 20,79% 40,23% 29,71% 

VH běžného účetního 

období 3,97% 19,55% 10,77% 5,90% 6,02% 

Cizí zdroje 0,79% 67,96% 63,90% 48,08% 60,53% 

Krátkodobé závazky 68,21% 59,86% 53,31% 33,59% 54,27% 

Bank.úvěry a výpomoci 10,71% 8,10% 10,58% 14,49% 6,26% 

Ostatní pasiva 0% 0% 0% 0% 0% 
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Tabulka 8: Vertikální analýza tokových veličin                                      Zdroj: vlastní zpracování 

Položka rozvahy/období 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby za prodej zboží 100% 100% 100% 100% 100% 

Náklady vynaložené na prodej zboží 88,46% 92,58% 89,15% 88,46% 90,49 

Obchodní marže 11,54% 7,42% 10,85% 11,54% 9,51% 

Výkony 3,27% 2,64% 2,61% 3,27% 3,38% 
Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb 3,27% 2,64% 2,61% 3,27% 3,38% 

Výkonová spotřeba 4,68% 3,15% 4,26% 4,68% 3,76% 

Přidaná hodnota 10,12% 6,90% 9,20% 10,12% 9,12% 

Osobní náklady 6,46% 2,79% 4,52% 6,46% 9,23% 
Tržby z prodeje dlouhodobého 

majetku 0% 0,10% 0,08% 0% 0% 

Provozní výsledek hospodaření 2,44% 4,68% 3,63% 13,70% 3,01% 

Finanční výsledek hospodaření -0,96% -0,55% -0,83% 0,96% 0,80% 

VH za úč.ob. - před zdaň. 1,27% 3,20% 2,28%  1,48% 1,24% 

 

 

Analýza rozdílových veličin 

Tabulka 9: Analýza rozdílových veličin                                                Zdroj: vlastní zpracování 

Položka 
                    Stav  k  31. 12. 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Pracovní kapitál netto 626 598 2 580 1 919 3197 

Čistý peněžní majetek -19 1139 109 598 1423 

Čisté pohotové prostředky 720 1838 1376 1139 2549 

 

 

     Čistý pracovní kapitál představuje částku, která zůstane v podniku po úhradě 

všech finančních závazků. Čistý peněžní majetek je v prvním roce záporný, 

v dalších letech se však pohybuje v kladných číslech, což značí dostatečnou 

zásobu volných zdrojů. 
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Tabulka 10: Analýza poměrových ukazatelů                                              Zdroj: vlastní zpracování 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 

Rentabilita a nákladovost          

Rentabilita  aktiv  (ROA) 9,88% 19,55% 10,77% 5,90% 6,03% 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 46,86% 61,01% 29,82% 11,36% 15,27% 

Rentabilita  tržeb (ROS) 1,23% 3,11% 2,22% 1,23% 1,63% 
Rentabilita dlouhodobého kapitálu 

(ROCE) 31,07% 48,70% 23,06% 8,89% 13,18% 

Rentabilita nákladů (ROC) 1,24% 3,18% 2,25% 1,24% 1,65% 

Čisté ziskové rozpětí 1,23% 3,08% 2,20% 1,23% 1,63% 

Nákladovost 0,99 0,98 0,99 0,99 0,99 

Likvidita          

  Běžná   1,40 1,59 1,64 2,51 1,72 

  Pohotová 0,99 1,27 1,04 1,47 1,17 

  Okamžitá 0,47 0,80 0,53 0,89 0,80 

  Provozní 0,45 0,53 0,41 0,55 0,27 

Podíl prac. kapitálu na celkových aktivech 0,28 0,35 0,34 0,51 0,39 
 

Aktivita          

Obrat aktiv 8,01 6,28 4,86 4,78 3,69 

Obrat stálých aktiv 224,15 136,50 40,41 31,09 59,54 

Obrat oběžných aktiv 8,36 6,59 5,55 5,68 3,95 

Doba obratu stálých aktiv (ve dnech) 2 3 9 12 6 

Doba obratu oběžných aktiv (ve dnech) 44 55 66 64 92 

Doba obratu zásob (ve dnech) 13 11 24 27 30 

Doba obratu pohledávek (ve dnech) 16 16 20 15 20 

Doba obratu dluhů (ve dnech) 31 30 37 20 51 

Doba samoreprodukce 0,3 0,2 0,9 2,2 0,9 

Ukazatele zadluženosti          

Krátkodobá zadluženost 68,21 59,86 53,32 33,59 54,27 

Celková zadluženost 78,92 67,96 63,90 48,08 60,53 

Míra samofinancování 21,08 32,04 36,10 51,92 39,47 

Úrokové krytí 6,20 41,29 12,86 6,20 6,96 

Finanční páka 4,74 3,12 2,77 1,93 2,53 

Poměr Cash-flow z provozní činnosti 

ke stavu celkov. závazků 
14,5% 37,2% 20,8% 14,2% 11,5% 

 

 

     Rentabilita aktiv (ROA) vypovídá, jak je firma schopna generovat zisk.  Ve 

všech sledovaných obdobích podnik dosahoval kladných výsledků až do r. 2008 

se pohyboval v mezích odvětvového průměru, v roce 2009 se dostal lehce pod 

průměrné hodnoty. Záporné hodnoty by značily nevýdělečnost podniku.   
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     Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) – pomocí tohoto ukazatele lze posoudit 

výnosnost dlouhodobě investovaného kapitálu. V prvním roce se hodnota 

pohybovala nad hranicí odvětvového průměru, v dalších letech postupně klesala, 

v roce 2010 má ukazatel opět rostoucí tendenci. 

 

Graf 3: Vývoj ukazatelů rentability                                             Zdroj: vlastní zpracování 
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Ukazatele likvidity 

 

     Ukazatel běžné likvidity je indikátorem platební schopnosti. Má vypovídající 

hodnotu zejména pro věřitele. Doporučené hodnoty tohoto ukazatele jsou 1,5 – 

2,5. Analyzovaná firma dosáhla v letech 2007 - 2010 optimálních hodnot, v roce 

2006 byl výsledek lehce pod průměrem.  

     V případě pohotové likvidity byly hodnoty splněny opět v letech 2007 - 2010, 

tj. pohybovaly se v intervalu 1 – 1,5. Pouze v roce 2006 se nacházely lehce pod 

požadovaným průměrem.  

     Okamžitá likvidita vyjadřuje schopnost společnosti okamžitě uhradit své 

závazky. Podnik se v letech 2007 až 2010 dostal lehce nad doporučené hodnoty 

0,2 – 0,5. Obecně platí, že vyšší likvidita na jedné straně snižuje riziko platební 

neschopnosti, ale také výnosnost firmy. Zvýšené hodnoty zejména v letech 2008 – 

2009 byly s největší pravděpodobností způsobeny recesí, pro kterou je 

charakteristické, že ukazatele likvidity zvyšuje. 
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     Z výše uvedeného vyplývá, že firma dosahuje za poslední tři období 

optimálních hodnot v případě pohotové a běžné likvidity. Zvýšené hodnoty           

u okamžité likvidity jsou příznivé z hlediska věřitelů, pro majitele však o něco 

méně, jelikož snižují výkonnost a tím i výnosnost firmy.   

 

Graf 4: Vývoj ukazatelů likvidity                                             Zdroj: vlastní zpracování 
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Ukazatele aktivity 

 

     Ukazatele aktivity měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Má-li 

jich více než je účelné, vznikají zbytečné náklady a tím i nízký zisk. Má-li jich 

málo, přichází o tržby, které by mohl získat. Obrat celkových aktiv se pohybuje ve 

všech letech nad minimální požadovanou hodnotou, což značí vysoké tržby 

v poměru k celkovým aktivům. Doba obratu zásob vypovídá o intenzitě využití 

zásob, musí zde existovat vztah mezi optimální velikosti zásob a rychlosti obratu 

zásob. Nejkratší doba obratu zásob byla zaznamenána v r. 2007, v dalších 

analyzovaných letech se postupně zvyšovala, dosažené hodnoty jsou uspokojivé. 

     Doba obratu pohledávek udává, jak dlouho musí firma v průměru čekat, než 

obdrží platby od svých odběratelů.  Ve všech obdobích se hodnoty pohybovaly 

mezi 15 – 20 dny. Opět můžeme hovořit o uspokojivém výsledku. 

     Doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek.             

Podnik splnil toto kritérium ve všech sledovaných obdobích.  
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Graf 5: Ukazatele aktivity           Zdroj: vlastní zpracování 
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Ukazatele zadluženosti 

     Celková zadluženost udává poměr mezi cizími zdroji a celkovými aktivy, míra 

zadluženosti je uvedena v procentech. Doporučenou hodnotou je poměr 40:60. 

Zvýšené hodnoty však nemusejí nutně znamenat negativní finanční situaci 

podniku, jelikož vyšší zadluženost může vlastníkům poskytnout vyšší výnosnost 

jejich kapitálu. Naopak pro věřitele jsou zajímavější nižší hodnoty, které jsou 

méně rizikové a přinášejí jistotu uspokojení jejich pohledávek v případě likvidace 

podniku. 

     Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje, kolikrát vytvořený zisk před odpočtem 

úroků a daní převyšuje úrokové platby. Ve sledovaném období se ukazatele 

pohybovaly v kladných hodnotách, což je žádoucí a neznačí možná rizika pro 

věřitele. 
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Graf 6: Ukazatele zadluženosti                                                  Zdroj: vlastní zpracování 
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Index IN05 

   
IN05 = 0,13 x aktiva/cizí zdroje + 0,04 x EBIT/nákladové úroky + 3,97 x EBIT/ 

aktiva + 0,21 x výnosy/aktiva + 0,09 x oběžná aktiva/ (krátkodobé závazky + 

krátkodobé bankovní úvěry) 

 

 

Tabulka 11:  Index důvěryhodnosti podniku                                         Zdroj: vlastní zpracování 

Index IN05 2006 2007 2008 2009 2010 
Váha 

ukazatele 

A/CZ 1,27 1,47 1,57 2,08 1,65 0,13 

EBIT/ÚROKY 6,2 41,3 12,89 6,2 6,96 0,04 

EBIT/A 0,14 0,26 0,14 0,08 0,07 3,97 

VYNOSY/A 8,06 6,34 4,9 4,81 3,71 0,21 

OA/(KZ + Krátkodob.BÚ) 1,4 1,59 1,64 2,5 1,72 0,09 

IN05 2,79 4,35 2,45 2,07 1,7   
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Graf 7: Index IN05 2006-2010       Zdroj: vlastní zpracování 
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Shrnutí:  

     Výsledky jednotlivých analýz potvrzují, že podnik se nachází v dobré finanční 

situaci. Pokles indexu IN05 v letech 2008 – 2010 byl způsoben vlivem světové a 

hospodářské krize. Podniku se i přes nepříznivé období, kdy řada firem byla 

nucena přistoupit k nouzovým opatřením zahrnující např. snižování stavu 

zaměstnanců, dařil generovat zisk a udržet si pozici prosperujícího podniku.  
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2.7      Vlastní marketingový výzkum 
 

     Marketingový výzkumem získává podnik základní informace z oblasti 

marketingového řízení. Poskytuje objektivní informace o situaci na trhu a chování 

zákazníků. Získaná data mohou posloužit k vytyčení podnikatelských cílů a 

realizaci marketingové strategie. Pro naše účely byl vybrán primární 

marketingový výzkum [17, s.71].  

 

     Byl proveden plošný výzkum na území České republiky, jehož cílem bylo 

zjistit zájem o produktu Apple a  povědomí o značce. Dotazník vyplnilo celkem 

133 respondentů, tj. 75% všech oslovených. Dotazování probíhalo po dobu 14-ti 

dnů prostřednictvím internetových stránek. Cílem bylo získat co nejvíce 

zpracovatelných dat, z toho důvodu byly otázky koncipovány jako uzavřené. 

Výhodou takto sestaveného dotazníku je jeho vyšší návratnost. Výsledky 

výzkumu můžeme považovat za orientační. Vynikající vypovídající hodnoty mají 

výzkumy s více než 2000 respondenty, které jsou však velmi náročné na 

zpracování a doporučují se realizovat prostřednictvím specializovaných 

marketingových agentur, které disponují vhodným softwarovým vybavením.  

     Dotazník byl zařazen z důvodu nedostatku sekundárních dat, které by 

informovaly o situaci na místním trhu. Souhrnné analýzy reflektují prodeje 

výrobků Apple i potřeby zákazníků v celosvětovém měřítku, popřípadě zahrnují 

údaje v rámci jednotlivých kontinentů. Preference zákazníků v západní Evropě i 

USA se však mohou lišit, jelikož zde má značka již dlouholetou tradici a výrobky 

jsou masově rozšířeny.   

 

Výsledky dotazníkového šetření jsou přílohou diplomové práce. 
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2.8  SWOT analýza 
 

Tabulka 12:  SWOT analýza                                           Zdroj: vlastní zpracování 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 Stabilní pozice na trhu              

 Vlastní prodejna 

 Kompletní produktové portfolio 

 Exkluzivní přístup k informačním 

zdrojům 

 Obchodování s výrobky zavedené 

a uznávané značky 

 Finanční síla a zdraví firmy 

 Prodejní koncepce 

 Uzavřené smlouvy s distributory 

zn. Apple 

 Specializace na veřejnou správu a 

školství 

 Internetový obchod 

 Vyšší nákupní ceny produktů 

 Nedostatečná.marketingová 

podpora ze strany distributorů 

 Nedostatečný prostor pro další 

vzdělávání zaměstnanců  

 Omezený přístup k finančním 

prostředkům 

 Nevyhovující informační systém 

 Nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků v ICT  

 

 

 

……………………………………... 

 

  

Příležitosti Hrozby 

 Úspěch nových produktů na trhu  Nepříznivý vývoj ekonomiky              

 Přidání služeb 

 Zlepšit řízení vztahů se zákazníky 

 Rostoucí zájem o produkty Apple 

 Interní vzdělávací systém 

 Otevření nové prodejny (možnost 

regionální i mezinárodní 

expanze) 

 Možnost vstupů nových konkurentů 

 Objev nové konkurenční 

technologie 

 Rivalita mezi prodejci výpočetní 

techniky 

 Levnější varianty konkurenčních 

výrobků 

 Vyjednávací síla dodavatelů 

 Zastavení dotací z některých 

operačních programů EU 

 Tržní bariéry (cla, daně) 

 Živelné pohromy 
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   2.8.1    Komentář ke SWOT analýze 

 

     V souhrnné SWOT analýze bylo identifikováno několik silných stránek, které 

svědčí o tom, že firma si vybudovala silnou a stabilní pozici mezi Apple prodejci.  

Během svého dlouhodobého působení na místním trhu získala společnost řadu 

zkušeností, cenných kontaktů a navázala dobré vztahy s dodavateli. Specializací 

na vzdělávací instituce a státní správu se byla schopna dlouhodobě odlišit od 

ostatních konkurentů, získat potřebné znalosti v oboru a obdržet certifikace, které 

jsou známkou kvality. Řada spokojených zákazníků je důkazem, že firma svoji 

práci dělá dobře, což se také odráží na finanční stabilitě. Ačkoliv poptávka po 

dodávkách kompletního řešení ještě není zcela uspokojena, začíná mít tento sektor 

zákazníků vážné problémy s přístupem k finančním prostředkům, která je 

důsledkem pozastavení některých operačních programů EU. Tato situace povede 

k úsporným řešením na straně subjektů a omezeným investicím do rozvoje vnitřní 

infrastruktury. Tento nepříznivý vliv může firma eliminovat orientací na další 

zákaznické segmenty, které může oslovit kompletní nabídkou produktů Apple. 

V současné době dochází k nárůstu poptávky u firemních zákazníků i jednotlivců. 

S implementací systémů do firemních sítí má firma zkušenosti, nicméně v této 

oblasti je třeba dále proškolit své zaměstnance a oslovit větší počet zákazníků, aby 

bylo dosaženo požadovaného zisku. Slabou stránkou společnosti je nedostatečný 

prostor pro vzdělávání zaměstnanců, proto je potřeba nalézt takový způsob, který 

by byl přijatelný pro zaměstnance i zaměstnavatele. Nedostatek pracovníků v IT 

je celorepublikovým problémem, který potrvá do té doby, než dojde 

k optimalizaci studijních oborů. Proto firma musí počítat s jistými komplikacemi 

při přijímání pracovníků a dále se snažit zamezit fluktuaci svých zaměstnanců 

finančními i nefinančními benefity. Vhodnou formou dalšího rozvoje firmy je 

možnost expanze, v současné době nepřipadá pro majitele v úvahu  kooperace 

s dalšími podniky. Tento plánovaný krok si vyžádá i vyšší potřebu finančních 

zdrojů, které bude muset firma zajistit. 

 

     Způsob distribuce je dle mého názoru v pořádku, nicméně slabou stránkou je 

již nevyhovující informační systém, který je potřeba obměnit, aby mohlo být 

dosaženo automatizace některých procesů, lepšího řízení vztahů se zákazníky, 
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plánování, apod.  V současné době je možné získat řešení „na míru“, které může 

co nejlépe uspokojit požadavky klienta.  

 

     Další slabou stránkou je nevyhovující marketingová podpora ze strany 

distributorů, který zajišťuje pouze dodávku tištěných letáků a drobných 

upomínkových předmětů. Tato forma propagace není pro firmu dostačující, proto 

budou v návrhové části uvedeny možné alternativy dalšího rozvoje.   

 

     Největší hrozbou je již zmíněné pozastavení čerpání finančních prostředků 

dalších operačních programů EU. Negativní vliv je možné zmírnit přípravou 

finančně výhodnějších nabídek pro školství a orientací na další segmenty 

zákazníků. Další hrozbu představují levnější varianty výrobků pocházející od 

neoficiálních distributorů. Nižší cena je však vykoupena možnými problémy 

související s  reklamací zakoupeného zboží a následného servisu. Autorizovaný 

prodejce může tento dopad eliminovat vysokou kvalitou poskytovaných služeb.  

 

     Živelné pohromy mohou mít za následek problémy s distribucí. Již v minulosti 

byla vlivem ničivých zemětřesení pozastavena výroba jednoho z hlavních výrobců 

komponent pro Apple. Tato hrozba je neovlivnitelná a je na straně výrobce zajistit 

dodávku z alternativních zdrojů.  Také vývoj směnného kurzu k české koruně i 

zvyšující se DPH ovlivňují ceny nabízených produktů. 
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3 Vlastní návrhy řešení 
 

    Předchozí kapitola se zabývala analýzou současného stavu firmy. Z těchto 

údajů budu dále vycházet při návrhu vhodné konkurenční strategie. Nejprve bude 

nutné vymezit strategické cíle, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti 

podniku. Bude definován generický charakter konkurenční strategie, který je 

rozhodující při určení směru dalšího rozvoje společnosti. Navržené změny budou 

posouzeny za pomoci marketingového mixu a hodnotového řetězce. Konečnou 

fází bude zhodnocení přínosů a rizik navrhovaných změn. 

 

 

3.1  Vymezení strategických cílů 
 

     Před stanovením konkrétní konkurenční strategie bude nejprve nutné vymezit 

cíle, kterých by mělo být dosaženo. Mezi hlavní cíle společnosti patří: 

 

     Navýšení počtu zakázek o 15% –  zvýšit poptávku u všech zákaznických 

segmentů, zejména firemních zákazníků. Bude zaměřena pozornost především na 

aktivní vyhledávání nových zákazníků, zkvalitnění a rozšiřování služeb. 

 

     Rozvoj vzdělanosti zaměstnanců – v rámci zkvalitnění poskytovaných služeb 

bude cílem zvyšovat odbornou kvalifikaci zaměstnanců.  

 

     Zefektivnění interních podnikových procesů - z důvodu nevyhovujícího 

informačního systému budou navrhnuty změny, které povedou ke zlepšení 

stávajícího stavu.  Zavedení CRM systému bude mít zároveň pozitivní dopad na 

řízení vztahů se zákazníky.  

 

     Zlepšení propagace - prostřednictvím vhodných marketingových nástrojů 

budou uvedeny návrhy, které by měly vést ke zlepšení propagace společnosti.  

     

 Zřízení nové provozovny (expanze) - firma má stabilní místo mezi prodejci Apple 

a je schopna generovat zisk, který může reinvestovat zpět do podnikání.  
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3.2  Poslání firmy 
 

     Posláním firmy je poskytovat služby na profesionální úrovni a naplňovat 

potřeby svých zákazníků.  

      

 

3.3  Postup stanovení strategie 
 

     Majitelé nemají písemně zpracovaný strategický plán, nicméně pečlivě sledují 

aktuální vývoj na trhu a jsou schopni využívat tržních příležitostí. Pro potřeby 

výrobce (Apple Inc.) je nutné každý rok zpracovat souhrnnou zprávu o činnosti 

firmy za uplynulé období.  

     V začátcích podnikání bylo vhodně využito tržního výklenku a společnost se 

stala prvním dodavatelem kompletního řešení postavené na platformě Apple pro 

vzdělávací instituce a státní správu. Tento krok přinesl již v následujícím roce 

výrazné zvýšení tržeb. 

     Vzhledem k sílícímu tlaku ze strany konkurentů bude nutné formulovat 

vhodný strategický směr. Bude brána v úvahu celková situace podniku i vnější 

vlivy. 

     Podle generických strategií M.E. Portera mají manažeři tři možnosti, na 

základě kterých mohou dosáhnout konkurenční výhody. První možností je získat 

vůdčí postavení v nejnižších nákladech, aplikovat strategii diferenciace nebo 

strategii soustředění pozornosti (fokus strategii). 

     Strategie vůdčího postavení v nejnižších nákladech nebude uplatňována, 

jelikož firma nemůže dosáhnout nejnižších nákladů. Předmětem podnikání je 

prodej výrobků, které se pohybují ve vyšší cenové relaci. 

      Strategie diferenciace - firma se již nyní odlišuje od ostatních prodejců 

elektroniky specializací na prodej výrobků Apple, pro které je charakteristická 

vysoká kvalita, technická úroveň, prvotřídní design a uživatelsky přívětivé funkce. 

Dále je však také třeba odlišit se od konkurentů, kteří prodávají stejnou značku.       

.    Není možné dosáhnout diferenciace v nabízených produktech, jelikož převážná 

část prodejců nabízí stejné portfolio. Diferenciace však může být dosaženo i 

odlišným přístupem k zákazníkům, zvyšováním kvalifikace zaměstnanců a 
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rozšiřováním nabídky služeb. Je třeba zdůraznit, že veškeré kroky, které firma 

uskuteční, nesmí být v rozporu s obchodními podmínkami výrobce a distributora.  

     Diferenciace se zaměřením na určitý segment zákazníků (diferenciačně fokální 

strategie) je dalším způsobem, kterým se firma může odlišit. Již dlouhodobě se 

orientuje na nabídku pro vzdělávací instituce a státní správu, ovšem vlivem 

vnějších faktorů dochází v současné době ke snižování počtu zakázek. Ačkoliv 

není poptávka ještě zcela uspokojena, začíná mít tento segment zákazníků 

problémy s přístupem k finančním prostředkům, které by mohly být využity na 

investice do obnovy SW a HW vybavení. Další bariérou je využívání 

elektronického způsobu zadávání veřejných zakázek některými institucemi. Tento 

systém, známý také jako Dynamický nákupní systém,  funguje na principu výběru 

nejnižší nabídkové ceny [65]. Vzhledem k vyšší pořizovací ceně produktů Apple 

není možné v institucích nakupujících spotřební zboží prostřednictvím tohoto 

systému poptávku uspokojit. Naopak v soukromém sektoru se začíná situace 

pomalu zlepšovat a celá řada firem je připravena využít své prostředky na inovaci 

infrastruktury. Firma by proto měla připravit nabídku pro jednotlivé segmenty tak, 

aby byly uspokojeny co nejlépe potřeby zákazníků. V první řadě připravit nabídku 

pro vzdělávací instituce, která by byla finančně dostupnější a také více soustředit 

pozornost na zákazníky ze soukromého sektoru, s cílem získat nové zakázky 

v regionu a následně i mimo něj.  

      

     Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že pro firmu bude vhodná jistá 

forma diferenciace a  diferenciačně fokální strategie.  
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3.4  Směr strategického rozvoje 

 

 Co je a co by mělo být v naší oblasti podnikání [4]? 

Nákup a prodej výpočetní techniky specializující se na prodej výrobků Apple, 

návrh SW i HW řešení, implementace, servis,  školení a poradenství                                   

 V jakých pozicích a oblastech podnikání bychom v budoucnu chtěli být 

[4]?  

Nákup a prodej výpočetní techniky specializující se na prodej výrobků Apple, 

návrh SW i HW řešení, implementace, servis , školení a poradenství 

 Zůstaneme v dosavadní oblasti podnikání s podobnou úrovní našeho úsilí 

jako dosud [4]? (stabilita)  

Firma zůstane v dosavadní oblasti, jelikož se jedná o atraktivní obor a 

omezení činností by znamenalo pokles zisku. Ovšem bude vyvíjen 

intenzivnější tlak na zlepšení interních procesů a získávání nových klientů, 

rozvoj služeb. Cílem je také rozšíření o další provozovnu.  

 Budeme expandovat přidáním nových výrobků, trhů nebo funkcí[4]? 

(expanze) –  výrobky budou přidávány pouze v rámci rozšiřujícího se portfolia 

výrobce Apple. Bude docházet k rozvoji poskytovaných služeb. Firma však 

bude expandovat rozšířením o další provozovnu. 

 Opustíme některé oblasti podnikání [4]? (omezení) – Ne, firma bude 

pokračovat v dosavadní činnosti a bude na trhu vyhledávat nové zákazníky. 

 

      Firma bude v prvním období uplatňovat strategii stability, se snahou posílit 

tržní pozici.  Bude kladen důraz na zlepšení interních procesů, vzdělávání 

zaměstnanců a rozvoj poskytovaných služeb. V další etapě bude snahou 

expandovat na místní, popř.  mezinárodní trh.  
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3.5  Vymezení konkurenční podstaty Business strategie 
 

   3.5.1    Produkt 
 

     Produkty značky Apple jsou v současné době schopny uspokojit široké 

spektrum zákazníků. Společnost nabízí kompletní produktovou řadu, vč. telefonu 

iPhone. Zásluhou inovací i vhodně zvolené a detailně propracované strategie 

Apple Inc., dosahují produkty dlouhodobě vysokého tržního podílu. Apple je 

v současnosti světově nejhodnotnější značkou a lídrem trhu. Tento fakt se 

pozitivně odráží i na činnosti autorizovaných prodejců, kteří tímto získávají 

konkurenční výhodu. Lze říci, že hlavním posláním prodejce je zejména podpořit 

prodej na místním trhu. Konkurenční boj mezi prodejci stejné značky není 

vyostřen, naopak jsou schopni navzájem kooperovat. Přesto je snahou každého 

z nich nabídnout přidanou hodnotu svým zákazníkům.  

 

Zvýšení hodnoty nabízených služeb vzděláváním zaměstnanců 

     Jedním ze způsobů, jak může prodejce zvýšit svoji přidanou hodnotu je 

soustředit se na vzdělávání svých zaměstnanců. Jelikož jsou to právě oni, na 

kterých závisí z velké části úspěch firmy. Jedná se o jednu z nejlepších investic, 

díky které je možné dosáhnout konkurenční výhody. Výrobce Apple má pro 

autorizované prodejce připraven rozsáhlý program vzdělávacích kurzů, 

prostřednictvím kterých lze získat znalosti z oblasti prodeje, technického řešení, 

vývoje apod.  

     Jednomu z majitelů doporučuji absolvovat kurz pro trenéry prodejních 

dovedností prostřednictvím programu ASTA - Apple Sales Training Academy, 

jehož absolvent získává hluboké znalosti problematiky a stává se odborníkem 

v oblasti prodeje. Je mu umožněno pořádat odborné semináře a školení 

obchodníků, kteří prodávají produkty Apple na území celé republiky. 

     Dalším zaměstnancům doporučuji e-learningové kurzy programu ASTO - 

Apple Sales Training Online
9
 se zaměřením na prodej a návrh řešení pro segment 

                                                 
9  Apple Sales Training Online - výukové programy prodejců Apple, dostupné z    

https://salestraining.apple.com 
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firemních zákazníků. Podpůrné studijní materiály je možné objednat 

prostřednictvím internetových stránek „PeachPit“
10

 vydavatelství Pearson. 

     Školení se zaměřením na vývoj aplikací pro iPhone a iPad by měl absolvovat 

programátor. Zásluhou nově nabytých znalostí bude možné rozšířit služby o návrh 

nového řešení „na míru“ pro firemní klientelu. Tímto dosáhne firma diferenciace, 

jelikož tato služba nepatří mezi běžně nabízené prostřednictvím autorizovaných 

prodejců.  

     Po zaškolení bude zaměstnanec programovat aplikace v prostředí X code, které 

nabízí spol. Apple ke stažení zdarma na webových stránkách Apple developer 

center
11

. Firmě tak nevzniknou dodatečné náklady na pořízení nového 

softwarového vybavení.  

     Jelikož je nutné věnovat se vzdělávání mimo pracovní dobu, měly by být 

zaměstnanci vhodně motivování a vnímat možnost vzdělávání jako benefit, 

nikoliv jako povinnost. Vzdělávání bude probíhat po dobu 2-3 měsíců. Náklady 

budou hrazeny plně zaměstnavatelem. Podrobný ceník kurzů získá prodejce na 

požádání od výrobce. Pro nákup odborné literatury bude vyhrazena částka 9.000 

Kč.  

 

Zacílení nabídky na jednotlivé segmenty zákazníků  

     Nabídka pro vzdělávací instituce byla dosud z velké části zaměřena na 

dodávku, implementaci HW a SW vybavení. V této činnosti by firma měla 

pokračovat i nadále, ovšem je nutné počítat s poklesem  poptávky do té doby, než 

bude obnoveno plné čerpání z fondů EU, popřípadě dojde k alternativnímu 

financování projektů např. z regionálních operačních programů. Z tohoto důvodu 

bude firma usilovat o zkvalitnění stávajících vzdělávacích programů a bude 

připravovat nové nabídky.  Jedná se o finančně méně nákladnou investici ze 

strany klientů.  Po jednání s majiteli firmy byl navržen možný způsob rozšíření 

nabídky o následující kurzy:   

 

 

 

                                                 
10  PeachPit – odborná literatura pro Apple, dostupné z: http://www.peachpit.com 
11  Apple developer center – stránky pro vývojové pracovníky, dostupné z:  https://daw.apple.com 
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- Výuka prostřednictvím multimédií na všech typech škol 

- Grafika v Adobe Photoshop (teoretická výuka + workshop) 

- MS Windows základní kurz, MS Windows pro pokročilé uživatele        

(teoretická výuka + workshop) 

- MS Excel základní kurz, MS Excel pro pokročilé uživatele              

(teoretická výuka+workshop) 

      

      Veškerá školení, které bude firma v roce 2013 organizovat, budou vést dva 

stálí zaměstnanci (majitel, programátor) a dále stávající externí lektoři. Tito také 

připraví obsahovou stránku jednotlivých kurzů. Výuka bude probíhat v sídle 

společnosti nebo v sídle klienta, v závislosti na dohodě obou stran. Jelikož se 

firma snaží svým zákazníků vyjít maximálně vstříc, bude možné také připravit 

individuální i skupinová školení dle specifických požadavků zákazníka.  

 

     Klienti, kteří firmě udělili souhlas k zasílání obchodních sdělení 

prostřednictvím e-mailu, budou o nově pořádaných kurzech informování touto 

cestou. Podrobné informace budou také k dispozici na webových stránkách 

společnosti.  

     Studentům i učitelům bude nadále poskytována sleva 5% na nákup počítačů i 

příslušenství. V minulosti se osvědčily sezónní slevové akce, proto doporučuji i 

nadále připravovat tyto zvýhodněné nabídky.  

 

     Nabídka pro firmy bude orientovaná na dodávku kompletního řešení i prodeje 

jednotlivých produktů a konfiguraci počítačů na přání zákazníka, tzv. CTO-

Service.  Plánem je rozšířit klientelu o firemní zákazníky v Jihomoravském kraji a 

následně pokračovat i v dalších regionech. Obchodník vypracuje seznam firem a 

aktivně osloví vedení těchto subjektů. Vhodnou formou bude osobní setkání a 

prezentace nabízených služeb.  

     V současné době mají zejména tablety iPad velký potenciál stát se oblíbeným 

nástrojem manažerů. Jedná se o multifunkční zařízení, které je využitelné 

v mnoha profesích. Může být prostředkem prezentace, kontroly zaměstnanců, 

komunikace,  pomocníkem terénních pracovníků, reklamních agentur,  hoteliérů, 
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apod.  Výhodou je jeho nízká hmotnost  a snadná propojitelnost s firemními 

informačními systémy. O možnostech využití by měli získat zákazníci co nejvíce 

informací, proto doporučuji připravit přehledný katalog služeb v elektronické 

podobě a související leták, který bude sloužit k propagaci služeb během osobní 

komunikace obchodníka s klientem. Zároveň budou veškeré informace zveřejněny 

na internetových stránkách. K vyšší kvalitě služeb přispěje již zmíněné doplňující 

vzdělání zaměstnanců a rozšíření nabídky o novou službu, kterou bude vývoj 

aplikací pro iPhone a iPad dle specifických požadavků zákazníka. Dále 

doporučuji nabídnou těmto zákazníkům školení připravená „na míru“ 

 

     Koncoví zákazníci nejvíce poptávají telefony iPhone, tablety iPad, notebooky 

Macbook, což také potvrdil marketingový výzkum.  Zaměstnanci by zejména měli 

dbát na předprodejní a poprodejní komunikaci a být schopni k produktu nabídnout 

i odpovídající příslušenství, dále prezentovat veškeré služby, které společnost 

nabízí, tj. servis, možnost osobní, telefonické i elektronické konzultace v případě 

problémů. Výhodou prodejce je možnost nabízet mobilní telefony iPhone, které 

nejsou běžně v sortimentu AAR prodejců. V rámci exkluzivní spolupráce 

s mobilními operátory by firma mohla nabídku rozšířit o předplacené SIM karty a 

paušální služby.  K podpoře prodeje by také pozitivně přispělo rozšíření 

doplňkového sortimentu o prodej odborné literatury a zavedení dárkových karet, 

které se těší velké oblibě. Udržují vztahy se stávajícími zákazníky a umožní získat 

nové.  

     Pro jednotlivce bude otevřen nový kurz „Obsluha osobního počítače“ , v rámci  

kterého bude firma žádat o akreditaci MŠMT. 

 

    Nejprve bude nutné provést registraci v databázi Ministerstva školství a vyplnit 

základní informace o vzdělávacím zařízení, dále doplnit informaci o obsahové 

stránce kurzu a tento popsat z hlediska struktury a organizačního zajištění,  

přiložit oprávnění ke vzdělávací činnosti (živnostenský list), přehled o dosavadní 

činnosti žadatele, přehled o personálním, technickém a materiálním vybavení 

výukových prostor a kalkulaci předpokládaných nákladů.  Tyto materiály připraví 
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majitel v součinnosti s lektory a ekonomkou. Ministerstvo běžně vydává 

rozhodnutí o akreditaci do 120 dnů [66]. 

 

   3.5.2    Cena 
 

     Cenovou politiku reguluje výrobce. Pro Apple byla dlouhodobě 

charakteristická strategie vysokých cen a úzké produktové řady. Po té, co byla na 

trh uvedena první generace tabletů iPad však došlo  ke změně cenové politiky. 

Výrobky jsou prodávány za přijatelnější ceny a také postupně dochází k  růstu 

variability produktů. Při stanovení cen vychází výrobce z několika faktorů, 

přičemž nejvýznamnějšími jsou : očekávaná poptávka; reakce konkurentů; úvaha, 

jakým způsobem ovlivní nově stanovená cena další produkty; segment zákazníků, 

který má být osloven, apod. 

     Autorizovaní prodejci nakupují od distributora výrobky za nákupní ceny, které 

si navýší o obchodní přirážku. Prodejci udržují ceny na srovnatelné úrovni a proto 

soutěží o zákazníkovu přízeň zejména kvalitou poskytovaných služeb.   

     Při vyšších objemech prodejů je možné vyjednat s distributorem dodatečné 

slevy. V takovém případě je možné jít s cenou dolů bez nutnosti výrazně snižovat 

obchodní přirážku. Slevové akce však nedoporučuji zařazovat plošně, ale spíše 

selektivně  a promyšleně (např. sezónní slevy pro studenty, slevy při otevření 

nové prodejny, apod). Ceny za poskytnuté služby (zejména vzdělávací programy) 

budou stanoveny na základě průměrných cen konkurence. Firma zhodnotí slabé i 

silné stránky nabízené služby a cena bude stanovena buď nad nebo pod úrovní 

konkurenčních cen.  

 

     3.5.3    Místo 
 

     V současné době je C.B.C. CZ spol. s r.o. provozovatelem jedné prodejny a 

internetového obchodu. Nabídka společnosti je zaměřena na celý trh České 

republiky.  Jak již bylo uvedeno, v následujícím období bude snahou rozšířit 

nabídku vzdělávacích programů určenou  pro pedagogické pracovníky a otevřít 

nový akreditovaný kurz pro jednotlivce. Dále bude potřeba navázat spolupráci se 

zákazníky z firemní sféry. Zde je potřeba postupovat systematicky a nejprve 
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rozšiřovat okruh zákazníků v Jihomoravském kraji a následně pokračovat i 

v dalších regionech.    

     V následujícím období budou realizovány potřebné kroky, které povedou k 

vybudování další specializované prodejny. Cílem je vyhledat lokalitu s vysokou 

koncentrací zákazníků. Pro vlastníky je nejvíce přijatelné vybudovat novou 

prodejnu opět v městě Brně, přičemž pozornost bude zaměřena výhradně na 

nákupní centra. Již dlouhodobě brání růstu firmy nedostatek volných obchodních 

prostor. Proto je třeba, aby majitelé vytrvale a pravidelně monitorovali situaci, 

navázali spolupráci se správci nákupních center, zajímali se také o nově 

připravované developerské projekty.  Pokud se firmě do konce roku 2013 

nepodaří nalézt vhodné prostory pro umístění prodejny, doporučuji vypracovat 

důkladnou analýzu místního a také slovenského trhu, na základě které bude 

vybrán vhodný cílový segment. Jak již vyplynulo z předešlých analýz, firma má 

jednoznačně potenciál růstu a bylo by proto na škodu jej nevyužít.  

 

   3.5.4    Propagace 
 

     Z  výsledků dotazníkového šetření je zřejmé, že většina zákazníků má 

povědomí o značce Apple i základní přehled o produktovém portfoliu. Propagace 

by měla být více zaměřena na zviditelnění firmy a představení služeb. Je vhodné 

zvolit takový druh marketingové komunikace, který bude efektivní a zároveň 

cenově přijatelný.   

 

Webové stránky 

     Navrhuji redesign webových stránek, které by měly být rozšířeny o anglickou 

mutaci. Grafická podoba je dle mého názoru v pořádku. Navržené logo je vkusné 

a koresponduje s nabízenými výrobky i poskytovanými službami. K obsahové 

části lze mít výhrady.  Nejsou zde např. uvedeny informace o splátkovém prodeji, 

ačkoliv na ně stránky odkazují a firma tuto formu financování prostřednictvím 

společnosti Cetelem nabízí. Stránky by měly být lépe členěny dle nabídky pro 

konkrétní skupiny zákazníků. Vše by mělo být prezentováno tak, aby se zákazníci 

dobře zorientovali a nebyli nuceni hledat doplňující informace z jiných zdrojů, 

např. u konkurentů.   
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     Je zde také zmínka o možnostech školení, ovšem zcela chybí informace o jaké 

kurzy se jedná a komu jsou určeny. Tyto informace doporučuji co nejdříve 

zveřejnit a doplnit jednoduchým kontaktním formulářem. Firma má zřízen profil 

na facebooku, prostřednictvím kterého komunikuje se svými zákazníky a 

uveřejňuje zde také informace o novinkách. Tyto by však měly být umístěny také 

na oficiálních webových stránkách, popřípadě by zde neměl chybět odkaz na 

zmíněný profil.  

     Jelikož jsou stránky spravovány externí firmou, doporučovala bych zakoupit 

redakční systém CMS (Content Management System), pomocí kterého by mohly 

být údaje průběžně aktualizovány přímo zaměstnanci firmy. Řada firem v dnešní 

době nabízí redesign a redakční systém v jednom „balíku“ za zvýhodněnou cenu, 

např. již od 25.000 Kč.   

 

Zlepšení SEO optimalizace pro webové vyhledávače 

     Jedná se o velice efektivní a méně nákladnou formu reklamy. Zákazník má 

možnost porovnávat cenové nabídky a dostupnost zboží i služeb u velkého 

množství konkurentů. Firma může zlepšit svoji pozici na internetu optimalizací 

svých webových stránek , které se budou zobrazovat na co nejvyšších pozicích. 

Za tímto účelem bude oslovena firma specializující se na poskytování služeb 

tohoto charakteru. Cena bude stanovena na základě klíčových slov, pro které 

budou stránky upraveny.  

 

Reklama na firemních vozidlech 

     Tímto způsobem je možné oslovit velký počet zákazníků a zvýšit povědomí o 

firmě. Výhodou je nízká cena. Při této formě reklamy je především potřeba, aby 

reklamní studio respektovalo pokyny v grafickém manuálu (Apple Identitity 

Guidelines), který je již připraven pro reklamní účely centrálou Apple Inc. Jelikož 

jsem měla tento dokument k dispozici, realizovala jsem návrh polepu samostatně. 

Firma ho může použít a obrátit se na reklamní agenturu, která zajistí tisk fólie a 

polep obou firemních vozidel.   
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Obrázek 16: Návrh reklamy na firemní vozidla (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

Předpokládané náklady:  

Orientační cena polepu jednoho vozidla           2.000 Kč 

Práce grafika:               450 Kč/hod. 

 

 

Letáky a dárkové karty 

     Letáky, týkající se konkrétních produktů  jsou dodávány distributorem a jejich 

počet je dostačující. Plošná distribuce nebude realizována, jelikož se tato forma 

propagace v minulosti příliš neosvědčila.  Bude připraven leták  pro firemní 

zákazníky v elektronické i tištěné podobě, který bude sloužit k prezentaci při 

osobních jednáních, bude obsahovat nejdůležitější informace o veškerých 

nabízených službách včetně ceníku. Dále budou vytištěny dárkové karty, které si 

zákazník zakoupí a nechá aktivovat na požadovanou částku.  

 

Přepokládané náklady:  

 Letáky A4 /0 cmyk, kř. Lesk 115 g, množství 1200 ks   2.500 Kč 

Dárkové karty s nátiskem firemního loga    3.400 Kč 

     

Přímý marketing 

     Přímé oslovení zákazníků je méně nákladné, jelikož odpadne potřeba 

zprostředkovatelů, na druhou stranu však bude nutné větší účasti zaměstnanců.  

Vhodnou formou bude zejména přímý kontakt obchodního zástupce. Oslovení 

formou direct mailingu doporučuji pouze u klientů, kteří k této formě propagace 

udělí souhlas, v opačném případě by docházelo k zasílání nevyžádané pošty a 
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nepříjemnému zásahu do soukromí. Výhodou přímého oslovení je snadná 

měřitelnost účinku reklamy. 

 

Nepřímé formy oslovení zákazníků 

    Publikace placeného článku je efektivní formou propagace za předpokladu, že 

dojde k jeho umístění na vhodně vybraném oborovém portále. Nedoporučuji 

využívat služeb zprostředkovatelů, kteří propagují články na více webech 

zároveň. Většinou se jedná o značně nevýhodnou investici, PR článek je umístěn 

na minimálně navštěvované portály, což nemůže firmě přinést žádný užitek. Po 

důkladném zvážení bylo rozhodnuto umístit reklamu na portál www.podnikatel.cz 

a www.modernivyucovani.cz, jelikož chceme oslovit firemní zákazníky i učitele. 

Výhodou je efektivita, nevýhodou vyšší cena, která se pohybuje kolem 3000 Kč 

za jedno uveřejnění, tedy v našem případě celkem 6000 Kč + náklady za 

profesionální zpracování článku ve výši 1000 Kč. Přes výše uvedené však 

doporučuji tuto formu propagace zrealizovat.  

 

Majitelům dále doporučuji,  zvážit i další formy propagace, zejména: 

- umístění reklamy na vozech MHD v Brně; 

- umístění reklamy v regionálních denících;  

- účast na veletrzích a výstavách – např. Printexpo; 

- sponzoring kulturní akce. 
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3.5  Hodnotový řetězec 
 

   3.6.1    Primární činnosti 
 

 

   Řízení vstupních a výstupních operací 

 

     Ke zlepšení interních procesů by přispělo nasazení nového ERP systému 

s integrovanou CRM funkcionalitou. Dosud užívaný informační systém je  

důležitou součástí firmy,  plní základní funkce, nicméně je již zastaralý.  

     Jelikož je implementace nového informačního systému nákladným inovativním 

projektem, který výrazně ovlivní chod firmy, je nutné před započetím nejprve 

provést důkladnou analýzu současného stavu a  vyhledat vhodného dodavatele 

řešení, nejlépe takového, který  se specializuje na podniky se zaměřením na B2B a 

maloobchodní prodej . 

     Vhodně zvolený systém přispěje k automatizaci všech oblastí. Jedná se o 

prodej,  personalistiku , logistiku, fakturaci a účetnictví. Jelikož je přáním firmy 

zlepšovat kvalitu služeb i vztahy se zákazníky, je integrovaný CRM systém 

vhodným doplňkem k efektivnímu dosažení cílů. Firma, která má k dispozici 

informace o zákaznících, je schopna lepší komunikace, může lépe zacílit svoji 

nabídku, zlepšit služby a lépe vést marketingové kampaně. Další výhodou je 

vzájemná zastupitelnost, jelikož přístup do databáze je otevřen všem 

zaměstnancům. Pro firmu bude vhodnější volit nákup licence před pronájmem.                                                    

…..Hlavním požadavkem na nový informační systém je rychlost zpracování, 

bezpečná správa datové základny, vysoká úroveň výstupních dokumentů (faktur, 

souhrnných reportů). Jednotlivé moduly by měly obsahovat následující funkce: 

- logistika (knihy jízd, skladové operace, přehled o historii skladu, 

veškerých pohybech zboží, přehled o stavech skladových položek včetně 

přiřazení statusu: blokováno, poškozeno, nedodáno zákazníkům, 

rezervováno, nedodáno dodavatelem; statistika prodejnosti dle typu 

zboží za požadované období, možnost nastavení minimálního a 

maximálního pojistného stavu zboží na skladě tak, aby se při poklesu 

automaticky generovala objednávka dodavateli a další funkce);  
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- ekonomika (přístup k internet bankingu, zpracování daňového přiznání k 

DPH přímo ze zdrojových dokladů, modul poskytující přístup k účetním 

datům, evidence hmotného i nehmotného majetku, hospodářské 

plánování, evidence smluv; reporty z pokladní knihy, reporty platebních 

transakcí, volba různých náhledů a filtračních podmínek, výpis dlužných 

částek, přístup k historii obchodních dokumentů, apod.);  

- marketing (segmentace trhu a marketingové akce, monitoring 

konkurence, analýza příležitostí, aj.) 

- prodej (analýza prodeje, cenové kalkulace, slevy, přehled nabídek, 

servis, prodejní dokumenty, technické specifikace k jednotlivým 

produktům, aj.); 

- zákazníci (segmentace dle zákaznických skupin, výše obratu generovaný 

zákazníky, výsledný zisk na zákazníka, spokojenost zákazníků, platební 

morálka, historie jednání se zákazníkem, plánování, adresář kontaktů, 

aj.); 

- personalistika (sledování výkonů jednotlivých zaměstnanců, mzdy, 

docházka, údaje o vzdělávání, personální plánování, aj.). 

 

Předběžná kalkulace nákladů  

Implementace           65.140 Kč 

Koupě licencí (6 klientských + 1 serverová)   270.000 Kč 

Update systému              2.268 Kč 

Doprovodné služby 

- instalace u uživatele    990Kč/hod 

- školení u uživatele     990Kč/hod 

- programátorské práce             990Kč/hod   

- dopravné                              990Kč/hod  

 

     Po zavedení informačního systému dojde ke zlepšení všech výše uvedených 

procesů, dojde k rychlejšímu zpracování objednávek a optimálnímu plánování 

skladových zásob. Firma bude i nadále odebírat zboží od všech smluvních 

dodavatelů,  distribuční cesty zůstanou zachovány. 
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Marketing a prodej 

 

     V oblasti marketingu dojde ke zlepšení propagace firmy. Bude realizován 

redesign webových stránek, zlepšena SEO optimalizace; bude připraven PR 

článek, který bude umístěn na dva oborové weby; vytištěny nové letáky a dárkové 

karty. Zároveň byly majitelům doporučeny další možné formy propagace.  

     Prodej v provozovně bude probíhat již zavedeným způsobem, zboží si 

zákazníci mohou prohlédnout a vyzkoušet v showroomu, zde mohou také 

zhlédnout prezentační videa a získat veškeré informace o nabízených produktech. 

 

 

Služby 

 

     Poskytované služby jsou na vysoké úrovni. Firma zajišťuje instalaci u 

zákazníka, servis, zaškolení, technickou podporu, výhodné balíčky služeb pro 

firmy i koncové zákazníky. Servisní smlouva může být sestavena dle specifických 

požadavků klienta, jedná se například o okamžitou reakci technika 24/7.  

     Firmě doporučuji k nabídce přidat zápůjčku zařízení oproti vratné záloze 

během opravy. Ke zlepšení služeb také přispěje další vzdělávání zaměstnanců, 

předprodejní i poprodejní komunikace s klientem, včasné vyřizování reklamací i 

rozšíření nabídky vzdělávacích programů.  

 

 

   3.6.2    Podpůrné činnosti 
 

 

Infrastruktura  

 

     Důležitým krokem bude již zmíněná investice do nového informačního 

systému, který umožní firmě optimalizovat interní procesy a snížit náklady. 

Návratnost vložených prostředků je  při výběru vhodného systému zpravidla 

velmi rychlá. Nové robustnější řešení bude také vhodným pomocníkem při  

sestavování denních, týdenních, měsíčních i dlouhodobějších plánů. Majitelé 

mohou průběžně kontrolovat  jejich plnění, včas zajistit nápravu a mít ucelený 

přehled o výkonnosti všech zaměstnanců.  Výhodou bude také snadná 

propojitelnost informačního systému s mobilními telefony, notebooky, tablety. 
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Jednotlivé úkoly proto budou  zadávány a kontrolovány prakticky kdykoliv a 

odkudkoliv.  

     Dalších investic bude potřeba v souvislosti s vybudováním nové prodejny. 

Bude nutné zajistit internetové připojení, zakoupit a zprovoznit jednotlivé 

počítače; zajistit kompletní vybavení prodejny;  zajistit zásoby; přijmout tři nové 

zaměstnance, apod. Do stávající organizační struktury bude začleněna nová SBU.   

 

 

Lidské zdroje 

 

     Změny, které navrhuji realizovat do konce roku 2013 by si neměly vyžádat 

dodatečné kapacity.  Pokud by však došlo k přetěžování některých pracovníků, 

obzvláště obchodníka, bude vypsáno výběrové řízení a vybrán vhodný kandidát 

na požadovanou pozici. V rámci zkvalitnění vzdělávacích programů, by měli 

majitelé zvážit rozšíření externí spolupráce  o další  odborníky z oboru, kteří by se 

také podíleli na přípravě a realizaci. Může se jednat o studenty vysokých škol se 

zaměřením na informatiku. S ohledem na nedostatek zaměstnanců v oboru  IT by 

v případě dobré vzájemné komunikace mohla být navázána spolupráce 

dlouhodobého charakteru. Majitelé si uvědomují, že investice do vzdělávání 

zaměstnanců přináší firmě konkurenční výhodu.  Proto bude zajištěna, již 

zmíněná,  rekvalifikace všech zaměstnanců. Vzdělávání bude probíhat formou 

samostudia, které si může každý z pracovníků přizpůsobit dle svých časových 

možností.  

     V následujícím roce dojde k proškolení zaměstnanců na nový informační 

systém. Jelikož bude již při vývoji kladen velký důraz na intuitivní ovládání, 

nebude pro zaměstnance školení představovat zátěž.  

     Cílem pro rok 2014 je zřízení nové prodejny. Tento krok bude vyžadovat                 

i potřebu dodatečných kapacit. Předpokládá se přijetí dvou prodejců a jednoho 

servisního technika. Bezprostředně po přijetí budou zaměstnanci seznámeni 

s náplní své práce a zaškoleni. Výběr vhodných adeptů bude plně v kompetenci 

majitele firmy.   

     Systém odměňování zaměstnanců: doporučuji upravit systém odměňování tak, 

aby byli zaměstnanci motivováni k vyšším výkonům. Mělo by dojít ke snížení 

fixního platu o 15% a navýšení variabilní složky o stejný procentní podíl. Pokud 
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bude zaměstnanec plnit své povinnosti s odpovídajícím nasazením, bude mu 

odměnou vyšší plat a stálé místo.  

 

 

Zajišťování zdrojů 

 

     Náklady, které firmě vzniknou v souvislosti s realizací změn vymezených 

touto prací, budou kryty vlastními zdroji a v případě plánované expanze částečně 

také bankovním úvěrem. Jednou ze slabých stránek, která již byla zmíněna 

v analytické části, je nedostatečný přístup k finančním prostředkům, který je dán 

omezeným úvěrováním malých a středních podnikatelů ze strany bank. Firma 

však dosahuje stále vyššího obratu, což umožňuje vyjednat s finančními 

institucemi lepší podmínky a sestavit exkluzivní finanční produkt, který bude 

zahrnovat i optimalizaci současného podnikatelského účtu. Tímto může firma 

dosáhnout snížení nákladů a také si zajistit přístup k dalším prostředkům.  

Lidské zdroje (lektoři) budou zajištěny outsourcingem. V případě plánované 

expanze bude nutné přijmout tři zaměstnance na hlavní pracovní poměr.  

 

 

3.7  Zhodnocení návrhu 
 

     Před samotným návrhem konkurenční strategie bylo nutné stanovit cíle a určit 

generický charakter konkurenční strategie. Firma nabízí diferenciované výrobky, 

pro tři segmenty zákazníků, přičemž se nejvíce specializuje na sektor školství. Na 

základě provedených analýz  bylo zjištěno, že právě tento zákaznický segment 

začíná mít problémy s přístupem k finančním prostředkům.  

     Pokud by firma pokračovala v dosavadní činnosti se stejným úsilím a svoji 

pozornost soustředila primárně na nabídku pro školství, došlo by v následujícím 

období k poklesu zisku. Proto je vhodnou volbou rozšíření služeb a zacílení 

pozornosti i na jiné skupiny zákazníků. V návrhové části bylo proto snahou 

vyhledat takové varianty, za pomoci kterých by mělo dojít k dosažení 

požadovaných výsledků, tedy:  

 

 



 114 

- zavedení finančně dostupnějších služeb pro pedagogické pracovníky, 

které budou z části eliminovat pokles poptávky po HW a SW vybavení;  

- rozšíření nabídky pro firemní zákazníky zavedením nové služby, 

zvyšováním kvalifikace zaměstnanců, aktivní oslovování nových 

zákazníků, které by mělo vést k plánovanému navýšení tržeb o 15%; 

- zlepšení předprodejní a poprodejní komunikace s koncovými zákazníky, 

rozšíření nabídky o nový kurz akreditovaný MŠMT, prodej karet 

mobilních operátorů a prodej odborné literatury; 

- zlepšení interních procesů zavedením nového informačního systému; 

- propagace firmy; 

- rozšíření o další provozovnu. 

 

    Před započetím plánovaných změn je nutné posoudit přijatelnost strategie 

z pohledu všech stakeholderů, kterými jsou zákazníci, majitelé, zaměstnanci, 

konkurenti a obchodní partneři. Pro zákazníky je tato strategie přijatelná, jelikož 

bude docházet ke zvyšování přidané hodnoty. Majitelé budou muset vynaložit 

úsilí i finanční prostředky nutné k realizaci těchto změn, které budou kryty 

z vlastních zdrojů a částečně také úvěrem. Zaměstnanci budou seznámeni 

s novým strategickým plánem a  informováni o všech změnách i povinnostech 

vyplývajících z těchto změn. Konkurenti se mohou snažit dosáhnout výhody 

obdobným způsobem, přičemž navrhovaná strategie klade nároky zejména na 

odbornost a kvalifikaci. Pro distributory je strategie přijatelná z hlediska zvýšení 

objemu dodávek. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že strategie  je 

přijatelná z pohledu všech stakeholderů. 

     Rizikem, se kterým se může firma setkat při realizaci vzdělávacích programů 

je zamítnutí žádosti o akreditaci MŠMT, ukončení spolupráce některého z lektorů, 

nedostatečný zájem ze strany zákazníků. Tato rizika lze eliminovat zejména 

zavedením kontrolních mechanismů. Vhodným nástrojem bude hodnotící 

dotazník, který bude předložen účastníkům po skončení kurzu. Na základě 

vyhodnocení dotazníku, bude snahou odstranit slabé stránky.  

     Pokud dojde k zamítnutí žádost o akreditaci kurzu, má možnost subjekt 

nedostatky ve stanovené lhůtě odstranit a předložit nový návrh k dalšímu 
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projednání, aby mohlo v následujícím řízení dojít ke schválení žádosti. V případě 

spolupráce s externími pracovníky doporučuji důsledné dodržování všech 

dohodnutých podmínek a včasnou úhradu faktur za poskytnuté služby. 

      

     S dalšími riziky se bude firma potýkat v souvislosti s plánovaným otevřením 

nové prodejny. Kritickým faktorem je nenalezení vhodných obchodní prostor pro 

umístění provozovny, v analytické části byla uvedena opatření, která by měla vést 

k minimalizaci rizik, v případě že se záměr nepodaří zrealizovat do konce roku 

2013, měli by majitelé  zvážit expanzi do jiných regionů, připadá zde v úvahu i 

expanze na slovenský trh, který ještě není zcela obsazen, přičemž distribuce je 

zajišťována  opět  prostřednictvím společností Czech Data System, s.r.o.  a AT 

Computers, a.s., se kterými má firma již letité zkušenosti a dobré obchodní 

vztahy. Před samotnou realizací bude nutné připravit finanční plán a provést 

analýzu trhu. Velká pozornost by měla být také věnována výběru vhodných 

zaměstnanců i následnému zaškolení.  Stávající prostory mohou být 

v následujících letech využity k rozvoji dalších podnikatelských aktivit, např. 

může dojít k přebudování části prodejny za účelem rozšíření výukových prostor. 

Otevřením nové prodejny dojde k rozšíření okruhu zákazníků a firma bude 

dosahovat vyšších obratů.  

 

     Při implementaci informačního systému se můžeme setkat s celou řadou rizik, 

nejčastěji se jedná o : nedodržení rozpočtu projektu, nedodržení termínu projektu, 

nedostatečné proškolení uživatelů. Riziko můžeme snížit pečlivou přípravou 

realizace a vhodným výběrem dodavatele řešení. Přínosem bude, již několikrát 

zmíněná, automatizace procesů, snížení nákladů.  

     

     U propagace je hlavním rizikem nízká efektivnost. Ať už se jedná o jakoukoliv 

formu reklamy, vždy je nutné změřit a vyhodnotit její účinek. Pro analýzu a 

optimalizaci webových stránek můžeme využít službu Google Analytics.  
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   3.7.1    Plán implementace 
 

Tabulka 13:  Plán implementace                                  Zdroj: vlastní zpracování 

ROK 2012 

září 

- příprava obsahové části vzdělávacích kurzů 

- školení zaměstnanců, nákup odborné 

literatury 

- spolupráce s mobilními operátory 

- optimalizace bankovního účtu – porovnání 

nabídek bankovních institucí 

říjen 

- redesign webových stránek 

- SEO optimalizace 

- nákup redakčního systému 

- podání žádosti o akreditaci vzdělávacího 

kurzu  

- příprava tištěného i elektronického katalogu 

- oslovování nových klientů 

- marketing - dárkové karty 

listopad 

- zvýšení pojistné zásoby před sezónním 

nárůstem objednávek 

- reklama na oborových web portálech 

- polep služebních vozidel 

prosinec - podpora prodeje koncovým zákazníkům 

ROK 2013 

I. čtvrtletí 

         -     nabídka nových vzdělávacích kurzů,  .   

………   informační mail klientům, prezentace na       

.               webových stránkách 

- analýza současného stavu IS 

II.čtvrtletí 

- vyhledání vhodného dodavatele ERP/CRM 

systému 

- implementace nového systému  

- zaškolení zaměstnanců 

- prázdninová akce pro studenty – sleva na 

vybrané zboží 

III.čtvrtletí - pokračovat v obchodních aktivitách 

IV.čtvrtletí - příprava na expanzi 

ROK 2014 

  

- výběr vhodné lokality pro umístění 

prodejny 

- zajištění potřebných formalit 

  

- zajištění všech zdrojů (hmotné, personální, 

finanční) 

- zařízení nových prostor 

  - zahájení provozu 
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4     Závěr 
 

      

     V diplomové práci jsem se zabývala návrhem konkurenční strategie firmy, 

která prodává výrobky značky Apple a nabízí poradenství a školení v oblasti ICT. 

V první části práce byla popsána teoretická východiska, která se věnují 

problematice strategického řízení a možnými alternativami dalšího rozvoje. 

V další části byl podnik podroben analýze, která si kladla za cíl objektivně 

zhodnotit současnou situaci, zanalyzovat vnější i  vnitřní vlivy, které na podnik 

působí.  

     Bylo zjištěno, že firma i v průběhu recese generovala zisk, který může 

reinvestovat zpět do podnikání. Specializací na vzdělávací instituce a státní správu  

byla schopna se dlouhodobě odlišit od ostatních konkurentů, získat potřebné 

znalosti v oboru i klíčové zákazníky. Přesto, že poptávka po dodávce  

kompletního řešení není ještě zcela uspokojena, analýza odhalila možné problémy 

s financováním ze strany subjektů, které jsou způsobené pozastavením čerpání 

dotací z fondů Evropské unie. Analýza vnitřního prostředí také upozornila na 

nedostatky v oblasti propagace a nevyhovující informační systém. Proto bylo 

nutné  navrhnout taková opatření, která by vedla ke zlepšení stávajícího stavu.  

 

     Nejprve  byly vytyčeny cíle a určen generický charakter konkurenční strategie. 

Za pomocí marketingového mixu a hodnotového řetězce byly uvedeny návrhy pro 

další rozvoj. Firmě bylo doporučeno rozšířit nabídku poskytovaných služeb, 

zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců, zlepšit interní procesy zavedením nového 

informačního systému a také zlepšit propagaci firmy. Jelikož se ukázalo, že firma 

má předpoklady pro další růst, bude jedním z hlavních cílů vybudovat další 

prodejnu. Především bude nutné vypracovat  analýzu trhu,  zajistit potřebné zdroje 

a na základě aktuální situace vyhodnotit případná rizika.  

 

     Domnívám se, že definované cíle byly naplněny.  Návrhy uvedené v této práci 

budou předloženy firmě C.B.C. CZ, spol. s r.o. jako námět pro možný budoucí 

rozvoj, který by mohl vést ke zvýšení konkurenceschopnosti.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

AASC  Apple Authorised Solution Creative 

AASE  Apple Authorised Solutin Expert 

AAPR  Apple Authorised Premium Reseller 

AAR  Apple Authorised Reseller 

ASW  Apple Sales Web, intranet pro prodejce 

ASCI  American Customer Satisfaction index,  index spokojenosti zákazníků 

ASTA  Apple Sales Training Academy, manažerský kurz 

ASTO  Apple Sales Training Online, e-learningová aplikace 

ČSÚ  Český statistický úřad 

ICT  informační a komunikační technologie 

OS  operační systém 

OSA  Ochranný svaz autorský 

PEST  politické, ekonomické, sociální a technické faktory 

ROA  return on assets; rentabilita aktiv 

ROE  return on equity, výnosnost vlastního jmění 

ROS  return on sales, rentabilita tržeb 

ROC  receiver operating characteristic, rentabilita nákladů 

ROCE  return on capital employed, rentabilita vloženého kapitálu 

R&D  výzkum a vývoj 

SBU  strategická obchodní jednotka 

SMART specifické, měřitelné, přijatelné, realistické a termínované cíle  

SWOT  silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby 
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Přílohy 

 

A Aktiva v tis. Kč v letech 2006 – 2010 

B  Pasiva v tis. Kč v letech 2006 – 2010 

C  Výkaz zisků a ztrát v tis. Kč v letech 2006 – 2010 

D  Dotazník 

E Výsledky výzkumu 
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A  AKTIVA V TIS. KČ V LETECH 2006 – 2010    

 

ozn. AKTIVA ř. Účetní období 

a b 

  
2006 2007 2008 2009 2010 

c 

  AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 1 2268 3827 4839 3796 5891 

A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 0 

B.   Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 3 81 176 582 584 365 

B. I. 

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 
12) 4 0 15 3 6 0 

B. I. Zřizovací výdaje 5 0 0 0 0 0 

  

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  6 0 0 0 0 0 

Software 7 0 15 3 6 0 

Ocenitelná práva 8 0 0 0 0 0 

Goodwill 9 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 0 0 0 0 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 11 0 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek 12 0 0 0 0 0 

B. II. 

Dlouhodobý hmotný majetek  (ř.14 až 
22) 13 81 161 579 578 365 

B. II. Pozemky 14 0 0 0 0 0 

  

Stavby 15 0 0 0 0 0 
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 16 42 145 503 565 356 

Pěstitelské celky trvalých porostů 17 0 0 0 0 0 

Základní stádo a tažná zvířata 18 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 39 16 76 13 9 
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 20 0 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 21 0 0 0 0 0 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 0 0 0 0 0 

B. III 

Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 až 
30) 23 0 0 0 0 0 

B. III Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 0 0 0 0 0 

  

Podíly v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 25 0 0 0 0 0 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 0 0 0 0 0 
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 
podstatný vliv 27 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 0 0 0 0 0 

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 0 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek 30 0 0 0 0 0 

C.   Oběžná aktiva  (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 31 2173 3643 4241 3194 
 

5507 

C. I. Zásoby   (ř.33 až 38) 32 645 723 1552 1321 1774 

C. I. Materiál 33 0 0 0 0 0 

  

Nedokončená výroba a polotovary 34 0 0 0 0 0 

Výrobky 35 0 0 0 0 0 

Zvířata 36 0 0 0 0 0 

Zboží 37 645 723 1552 1321 1774 
Poskytnuté zálohy na zásoby 38 0 0 0 0 0 
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C. II. Dlouhodobé pohledávky  (ř. 40 až 47) 39 0 0 0 0 0 

C. II. Pohledávky z obchodních vztahů 40 0 0 0 0 0 

  

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 0 0 0 0 0 

Pohledávky - podstatný vliv 42 0 0 0 0 0 

Pohledávky za společníky, členy družstva  
a za účastníky sdružení 43 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 0 0 0 0 0 

Dohadné účty aktivní 45 0 0 0 0 0 

Jiné pohledávky 46 0 0 0 0 0 

Odložená daňová pohledávka 47 0 0 0 0 0 

C. III Krátkodobé pohledávky  (ř. 49 až 57) 48 808 1082 1313 734 1184 

C. III Pohledávky z obchodních vztahů 49 777 1029 1256 636 1080 

  

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 0 0 0 0 0 

Pohledávky - podstatný vliv 51 0 0 0 0 0 
Pohledávky za společníky, členy družstva  
a za účastníky sdružení 52 0 0 0 0 0 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 0 0 0 0 0 

Stát - daňové pohledávky 54 0 0 0 0 0 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 31 53 57 98 101 

Dohadné účty aktivní 56 0 0 0 0 3 

Jiné pohledávky 57 0 0 0 0 0 

C. IV 

Krátkodobý finanční majetek  (ř. 59 až 
62) 58 720 1838 1376 1139 2549 

C. IV. Peníze 59 405 528 687 1055 1513 

  

Účty v bankách 60 315 1310 689 84 1036 

Krátkodobý cenné papíry a podíly 61 0 0 0 0 0 

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 0 0 0 0 0 

D. I. Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 63 14 8 16 18 19 

D. I. Náklady příštích období  64 14 8 16 18 19 

  

Komplexní náklady příštích období 65 0 0 0 0 0 

Příjmy příštích období 66 0 0 0 0 0 
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B PASIVA V TIS. KČ V LETECH 2006 – 2010           

 

znač PASIVA řád Účetní období 

a b 

  

2006 2007 2008 2009 2010 c 

  

PASIVA CELKEM   (ř. 68 + 85 + 
118) 67 2268 3827 4839 3796 5891 

A.   

Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 78 + 
81        + 84 ) 68 478 1226 1747 1971 2325 

A. I. Základní kapitál (ř. 70 až  72 ) 69 200 200 200 200 200 

  

Základní kapitál 70 200 200 200 200 200 
Vlastní akcie a vlastní obchodní 
podíly  (-) 71 0 0 0 0 0 

Změny základního kapitálu 72 0 0 0 0 0 

A. II. Kapitálové fondy   (ř. 74 až 77) 73 0 0 0 0 0 

A. II. Emisní ážio 74 0 0 0 0 0 

  

Ostatní kapitálové fondy 75 0 0 0 0 0 
Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků 76 0 0 0 0 0 
Oceňovací rozdíly z přecenění při 
přeměnách 77 0 0 0 0 0 

A. III. 

Rezervní fondy, nedělitelný fond  
a ostatní fondy ze zisku  (ř. 79 + 
80 ) 78 20 20 20 20 20 

A. III. 
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný 
fond 79 0 20 20 20 20 

  Statutární a ostatní fondy 80 0 0 0 0 0 

A. IV. 

Výsledek hospodáření minulých 
let  (ř. 82 + 83) 81 168 258 1006 1527 1750 

A. IV. Nerozdělený zisk minulých let  82 0 258 1006 1527 1750 

  Neuhrazená ztráta minulých let 83 168 0 0 0 0 

A. V. 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-)  

84 90 748 521 224 355   

/ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 
118)/ 

B.   

Cizí zdroje      (ř. 86 + 91 + 102 + 
114) 85 1790 2601 3092 1825 3566 

B. I. Rezervy   (ř. 87 až 90) 86 0 0 0 0 0 

B. I. 
Rezervy podle zvláštních právních 
předpisů 87 0 0 0 0 0 

  

Rezerva na důchody a podobné 
závazky 88 0 0 0 0 0 

Rezerva na daň z příjmů 89 0 0 0 0 0 

Ostatní rezervy 90 0 0 0 0 0 

B. II. 

Dlouhodobé závazky  (ř. 92 až 
101) 91 0 0 0 0 0 

B. II. Závazky z obchodních vztahů 92 0 0 0 0 0 

  

Závazky - ovládající a řídící osoba 93 0 0 0 0 0 

Závazky - podstatný vliv 94 0 0 0 0 0 
Závazky ke společníkům, členům 
družstva  a k účastníkům sdružení 95 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé přijaté zálohy 96 0 0 0 0 0 

Vydané dluhopisy 97 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé směnky k úhradě 98 0 0 0 0 0 
Dohadné účty pasívní 

99 0 0 0 0 
 

0 
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Jiné závazky 100 0 0 0 0 0 

Odložený daňový závazek 101 0 0 0 0 0 

B. III. 

Krátkodobé závazky  (ř. 103 až 
113) 102 1547 2291 2580 1275 3197 

B. III. Závazky z obchodních vztahů 103 1375 1828 2178 919 2746 

    Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0 0 0 0 0 

    Závazky - podstatný vliv 105 0 0 0 0 0 

    
Závazky ke společníkům, členům 
družstva  a k účastníkům sdružení 106 0 0 0 0 0 

    Závazky k zaměstnancům 107 31 34 67 59 61 

    
Závazky ze sociálního zabezpečení 
a zdravotního pojištění 108 18 19 42 32 34 

    Stát - daňové závazky a dotace 109 59 364 142 122 215 

    Kratkodobé přijaté zálohy 110 38 0 53 45 33 

    Vydané dluhopisy 111 0 0 0 0 0 

    Dohadné účty pasivní  112 26 46 93 98 108 

    Jiné závazky 113 0 0 5 0 0 

B. IV. 

Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 
115 až 117) 114 243 310 512 550 369 

B. IV. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 0 310 512 550 369 

    Krátkodobé bankovní úvěry  116 0 0 0 0 0 

    Krátkodobé finanční výpomoci 117 0 0 0 0 0 

C. I. Časové rozlišení  (ř. 119 + 120) 118 0 0 0 0 0 

C. I. Výdaje příštích období 119 0 0 0 0 0 

    Výnosy příštích období  120 0 0 0 0 0 
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C VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V TIS. KČ V LETECH 2006-2010   

 

ozn. TEXT ř. Účetní období 

a b 

  

2006 2007 2008 2009 2010 c 

 I. Tržby za prodej zboží 01 17581 23383 22 901 17581 21022 

A. 

Náklady vynaložené na 
prodané zboží 02 15553 21649 20 416 15553 19023 

 + 

Obchodní marže                                                                         
(ř. 01 - 02) 03 2028 1734 2 485 2028 1999 

II.   

Výkony                                                                                   
(ř. 05 až 07) 04 575 617 597 575 711 

II.  1             

Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 05 575 617 597 575 711 

2.   

Změna stavu zásob vlastní 
činnosti 06 0 0 0 0 0 

3.   Aktivace 07 0 0 0 0 0 

B. 

Výkonová spotřeba                                                                    
(ř. 09 + 10) 08 823 737 974 823 791 

B.                  
1. Spotřeba materiálu a energie 09 172 88 206 172 210 
B.                  
2. Služby 10 651 649 768 651 581 

+ 

Přidaná hodnota   (ř. 03 + 04 - 
08) 11 1780 1614 2 108 1780 1919 

C. 

Osobní náklady                                                                       
(ř. 13 až 16) 12 1135 652 1 035 1135 1110 

C.                   
1. Mzdové náklady 13 865 483 767 865 829 

C.                   
2. 

Odměny členům orgánů 
společnosti a družstva 14 0 0 0 0 0 

C.                   
3. 

Náklady na sociální 
zabezpečení a zdravotní 
pojištění 15 270 169 268 270 281 

C.                   
4. Sociální náklady 16  0 0 0 0 

D. Daně a poplatky 17 23 6 6 23 29 

E. 

Odpisy dlouhodobého 
nehmotného a hmotného 
majetku 18 266 113 220 266 228 

III. 

Tržby z prodeje 
dlouhodobého majetku a 
materiálu  (ř. 20 + 21) 19 0 24 19 0 0 

III      
1 

Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku 20 0 24 19 0 0 

 III.    
2 Tržby z prodeje materiálu 21 0 0 0 0 0 

F. 

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a 
materiálu        (ř. 23 + 24) 22 0 0 0 0 0 

F.                    
1 

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 23 0 0 0 0 0 

F.                    
2 Prodaný materiál 24 0 0 0 0 0 

G. 

Změna stavu rezerv a 
opravných položek v provozní 
oblasti 
a komplexních nákladů příštích 
období 25 0 0 0 0 0 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 114 228 181 114 103 
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H. Ostatní provozní náklady 27 41 0 215 41 22 

 V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 29 0 0 0 0 0 

* 

Provozní výsledek 
hospodaření 

[ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 
25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)] 30 429 1095 832 429 633 

 VI. 

Tržby z prodeje cenných papírů 
a podílů 31 0 0 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0 0 

 VII. 

Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku                                 
(ř. 34 až 36) 33 0 0 0 0 0 

VII.  1         

Výnosy z podílů v ovládaných a 
řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným 
vlivem 34 0 0 0 0 0 

VII.   
2.       

Výnosy z ostatních 
dlouhodobých cenných papírů a 
podílů 35 0 0 0 0 0 

VII.   
3. 

Výnosy z ostatního 
dlouhodobého finančního 
majetku 36 0 0 0 0 0 

VIII. 

Výnosy z krátkodobého 
finančního majetku 37 0 0 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 0 0 

 IX. 

Výnosy z přecenění cenných 
papírů a derivátů 39 0 0 0 0 0 

L. 

Náklady z přecenění cenných 
papírů a derivátů 40 0 0 0 0 0 

M. 

Změna stavu rezerv a 
opravných položek ve finanční 
oblasti                   (+/-) 41 0 0 0 0 0 

 X. Výnosové úroky 42 0 0 0 0 0 

N. Nákladové úroky 43 50 24 54 50 69 

XI. Ostatní finanční výnosy 44 0 0 0 0 1 

O. Ostatní finanční náklady 45 119 104 136 119 154 

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 47 0 0 0 0 0 

     * 

Finanční výsledek 
hospodaření [(ř. 31 - 32 + 33 + 

37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 
+ 44 - 45 + (-46) - (- 47)] 48 -169 -128 -190 -169 -222 

Q. 

Daň z příjmů za běžnou činnost                                                    
(ř. 50 + 51) 49 36 219 121 36 56 

Q.                    
1.  - splatná 50 36 219 121 36 56 

Q. 2.  - odložená 51 0 0 0 0 0 

 ** 

Výsledek hospodaření za 
běžnou činnost                                 
(ř. 30 + 48 - 49) 52 224 748 521 224 355 

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 54 0 0 0 0 0 

S. 

Daň z příjmů z mimořádné 
činnosti                                                
(ř. 56 + 57) 55 0 0 0 0 0 

S.                    - splatná 56 0 0 0 0 0 
S.                    
2.  - odložená 

57 
0 0 0 0 0 
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 * 

Mimořádný výsledek 
hospodaření (ř. 53 - 54 - 55) 58 0 0 0 0 0 

T. 

Převod podílu na výsledku 
hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 0 0 0 

 *** 

Výsledek hospodaření za 
účetní období (+/-)                            

(ř. 52 + 58 - 59) 60 224 748 521 224 355 

 **** 

Výsledek hospodaření před 
zdaněním (+/-)  

(ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 260 967 642 260 411 
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D   DOTAZNÍK 

 

Autor průzkumu Sabina Malachová 

Délka průzkumu:  308 hod. 

Počet respondentů:  133 

Vypovídací hodnota:  dobrá 

Počet otázek: 18/18 

Návratnost dotazníku: 73,20% 

 
Úvodní informace zveřejněné respondentům 

Účelem tohoto dotazníku je zjistit zájem respondentů o produkty značky Apple. 

Dotazník je anonymní a na jeho vyplnění postačí 5 minut. Po ukončení šetření 

budou výsledky veřejně přístupné. 

Děkuji Vám za ochotu a spolupráci. 

 
 

1. Znáte produkty značky 

Apple? 

a. ano 

b. ne 

 

2. Máte praktické zkušenosti 

s produkty Apple? 

 a.  ano 

 b.  ne 

 

3. Co by Vás motivovalo ke 

koupi stolního počítače 

nebo notebooku Apple? 

a. stabilní a rychlý 

systém 

b. důvěra ve značku 

c. doporučení přátel 

d. design výrobku 

e. intuitivní ovládání 

f. propojitelnost 

jednotlivých zařízení 

(iMac,…iPod, 

iPhone…) 

g. kompletní servis 

h. jiný dův 

4. Co by Vás naopak odradilo 

od…pořízení….stolního 

počítače nebo notebooku 

Apple? 

a. vyšší pořizovací cena 

b. širší..spektrum 

softwaru...je…pro 

Windows 

c. nevyhovuje mi OS 

Mac 

d. žádná..z uvedených 

možností..by..mě 

neodradila 

e. nedostatek 

autorizovaných 

servisních..a 

prodejních...míst 

f. většina herních titulů 

je pro Windows 

g. jiný důvod 
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5. Kolik byste byl(a) 

ochoten/ochotna investovat 

do nového PC nebo 

notebooku? 

a.   5.000 Kč – 10.000 Kč 

b. 10.001 Kč – 15.000 Kč 

c. 15.001 Kč – 20.000 Kč 

d. 20.001 Kč – 25.000 Kč 

e. 25.001 Kč – 30.000 Kč 

f. 30.001 Kč – 35.000 Kč 

g. 35.001 Kč  a více 

h. na ceně nezáleží 

 

6. Který z uvedených 

produktů byste si pořídila? 

-můžete označit více odpovědí 

a. iPhone 

b. MacBook 

c. iPad 

d. iPod 

e. iMac 

f. Mac Pro 

g. Mac mini 

h. žádný 

i. jiný 

7. Kde nejraději nakupujete 

výpočetní techniku? 

a. na internetu 

b. v autorizovaných 

prodejnách 

c. prohlédnu si zboží na 

prodejně a objednám 

na internetu 

d. ve velkých 

obchodních řetězcích 

(např. Datart, 

Elektroworld, apod.) 

e. nakupuji použitou 

výpočetní techniku 

 

 

 

8. Jaký používáte operační 

systém? 

a. Windows 7 

b. Windows Vista 

c. Windows XP 

d. Windows                    

(starší verze) 

e. Linux 

f. Mac OS 

g. jiný 

 

9. Jste s operačním systémem, 

který používáte, 

spokojen(a)? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

 

10. Odkud nejčastěji získáváte 

informace o nových 

informačních 

technologiích? 

a. z internetu 

b. od přátel 

c. ze školy 

d. z odborných publikací 

e. z časopisů 

f. od zaměstnavatele 

 

11. Navštívil(a) byste školení 

nebo workshop za účelem 

získání informací o nových 

produktech? 

a. ano 

b. ne 

c. nevím 

 

 

 

 



 133 

12. Domníváte se, že mohou 

nové technologie ve školství 

zvýšit zájem studentů o 

vzdělávání? 

a. ano 

b. ne 

 

13. Jaký je Váš názor na 

technickou vybavenost na 

českých školách? 

a. vynikající 

b. dobrá 

c. dostatečná 

d. nedostatečná 

e. nevím 

 

14. Jakého jste pohlaví? 

a. žena  

b. muž 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Váš věk: 

a. 15 - 20 let  

b. 21 - 25 let 

c. 26 - 30 let 

d. 31 - 40let 

e. 41 - 50let 

f. 51 - 60let 

g. 60 a více let 

 

16. Jaké je Vaše nejvyšší 

dosažené vzdělání? 

a. základní 

b. střední odborné bez 

maturity 

c. střední.odborné 

s maturitou 

d. vyšší odborné 

e. vysokoškolské 

 

17. V současné době jsem: 

a. student/ka 

b. zaměstnanec 

c. živnostník 

d. podnikatel 

e. nezaměstnaný 

f. rodič na mateřské 

dovolen
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E VÝSLEDKY  VÝZKUMU 

 
Otázka č. 1. : Znáte produkty značky Apple? 

 

Tabulka E1:  Znalost produktů, zdroj: vlastní výzkum na www.vyplnto.cz 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost (v %) 

ano 127 95,49 

ne 6 4,51 

 

Graf E1:  Znalost produktů, zdroj: vlastní výzkum na www.vyplnto.cz 

 

 

Komentář:  Celkem 4,51% dotázaných uvedlo, že nemá povědomí o produktech 

Apple, což může být zapříčiněno nedostatečnou marketingovou kampaní. 

Rozhodujícím faktorem mohl být i vyšší věk respondentů, kteří nevěnují 

dostatečnou pozornost vývoji nových technologií a produktů.   

 

Otázka č. 2. : Máte praktické zkušenosti z produkty Apple?  

Tabulka E2: Praktické zkušenosti, zdroj: vlastní výzkum na www.vyplnto.cz 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost (v %) 

ano 81 60,9 

ne 52 39,1 
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Graf E.2:  Znalost produktů, zdroj: vlastní výzkum na www.vyplnto.cz 

 

Komentář: Praktické zkušenosti s produkty má 60,9% dotázaných. Zahrnuje 

respondenty, kteří vlastní některý výrobek, nebo se s ním již seznámili u prodejce 

nebo u jiného subjektu; 39,1 % dotázaných žádný produkt ještě prakticky 

nevyzkoušela.  

 

Otázka č. 3. : Co by Vás motivovalo ke koupi PC/notebooku Apple? 

Tabulka E3: Motivace k nákupu, zdroj: vlastní výzkum na www.vyplnto.cz 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost (v %) 

stabilní a rychlý systém 29 21,80 

jiný důvod  25 18,80 

důvěra ve značku 23 17,29 

doporučení přátel 21 15,79 

design výrobku 14 10,53 

jednoduché intuitivní ovládání 9 6,77 

propojitelnost jednotlivých zařízení   
(iMac, iPod, iPhone…) 7 5,26 

kompletní servis 5 3,76 
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Graf E.3: Motivace k nákupu, zdroj: vlastní výzkum na www.vyplnto.cz 

 

Komentář: Následující odpovědi reflektují preference spotřebitelů při nákupu 

nového notebooku nebo PC. Nejvíce respondentů by motivoval ke koupi stabilní a 

rychlý systém, důvěra ve značku a design výrobku. Z odpovědí vyplývá, že velký 

počet dotázaných preferuje kvalitu a design před servisními službami či 

doplňkovými funkcemi produktu. Téměř 16% dotázaných by ovlivnily kladné 

reference přátel. Respondenti, kteří uvedli jiný důvod se vyjádřili, že by je 

ovlivnila kombinace více faktorů, nejčastěji design a kvalitní a rychlý systém. 

 

Otázka č. 4. : Co by Vás naopak odradilo od pořízení PC/notebooku Apple? 

Tabulka  E.4: Důvod pro neuskutečnění nákupu , zdroj: vlastní výzkum na www.vyplnto.cz 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost (v %) 

vyšší pořizovací cena 69 51,88 

širší spektrum softwaru je pro Windows 30 22,56 

jiný důvod  9 6,77 

nevyhovuje mi OS Mac 8 6,02 

žádná z uvedených možností by mě 
neodradila 8 6,02 

nedostatek autorizovaných servisních a 
prodejních míst 6 4,51 

většina herních titulů je pro Windows 3 2,26 
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Graf E.4: Důvod  neuskutečnění nákupu, zdroj: vlastní výzkum na www.vyplnto.cz 

 

 

Komentář: Tento údaj odhaluje slabé stránky produktu z pohledu zákazníků. Pro 

nadpoloviční většinu respondentů je pořizovací cena důvodem k neuskutečnění 

obchodu;  22,56% by odradila nižší dostupnost softwarového vybavení. Pouze 

6,02% dotázaných by se nenechala ovlivnit žádnou z uvedených možností a 

obchod by uskutečnila.  

 

Otázka č. 5. : Kolik byste byl(a) ochoten/ochotna investovat do nového PC nebo notebooku? 

Tabulka  E.5: Investice do nového PC/notebooku , zdroj: vlastní výzkum na www.vyplnto.cz 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost (v %) 

10.001 Kč - 15.000 Kč 32 24,06 

15.001 Kč - 20.000 Kč 32 24,06 

20.001 Kč - 25.000 Kč 31 23,31 

5.000 Kč - 10.000 Kč 12 9,02 

25.001 Kč - 30.000 Kč 10 7,52 

35.001 Kč a více 9 6,77 

na ceně nezáleží 5 3,76 

30.001 Kč - 35.000 Kč 2 1,50 
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Graf E.5: Investice do nového PC/notebooku , zdroj: vlastní výzkum na www.vyplnto.cz 

 

 

Komentář: Tento údaj dává odpověď na otázku, jaké množství finančních 

prostředků je zákazník ochoten utratit v případě pořízení nového PC nebo 

notebooku. 24,6% dotázaných by byla ochotna investovat max. 15.000 Kč. Stejný 

počet oslovených by zakoupilo produkt v max. výši 20.000 Kč. Tržní cena 

počítačů a notebooků Apple v ČR se pohybuje od 23.000 do 50.000 Kč, toto 

cenové rozpětí by akceptovalo 19,55% dotázaných. Výsledky výzkumu mohla 

ovlivnit i věková struktura respondentů (23,3% osob ve věku 15-20 let), kteří 

nemají dostatečné množství finančních prostředků pro pořízení dražších produktů. 

 

Otázka č. 6. : Který z uvedených produktů byste si pořídila ? (výběr z více variant) 

Tabulka  E.6:  Preferovaný produkt , zdroj: vlastní výzkum na www.vyplnto.cz 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost (v %) 

iPhone 53 39,85 

MacBook 53 39,85 

iPad 46 34,59 

iPod 31 23,31 

Žádný 29 21,80 

iMac 15 11,28 

Mac Pro 13 9,77 

Mac mini 9 6,77 

Jiný 4 3,01 
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Graf E.6: Preferovaný produkt, zdroj: vlastní výzkum na www.vyplnto.cz 

 

 

Komentář: Největšímu zájem je o mobilní telefony iPhone a notebooky 

Macbook. V obou případech bylo dosaženo shodného procentuálního výsledku 

39,89%. Tablet iPad by si pořídilo 34,59%  dotázaných, což je méně, než uvádějí 

světové žebříčky prodejů. 21,8% dotázaných by si nepořídilo žádný výrobek 

Apple.   

 

Otázka č. 7. : Který z uvedených produktů již vlastníte? (výběr z více variant) 

Tabulka  E.7:  Produkty, které respondent vlastní, zdroj: vlastní výzkum na www.vyplnto.cz 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost (v %) 

Žádný 86 64,66 

iPod 27 20,30 

iPhone 14 10,53 

MacBook 14 10,53 

iPad 5 3,76 

iMac 4 3,01 

Jiný 4 3,01 

Mac Pro 2 1,50 
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Graf E.7: Produkty, které respondent vlastní, zdroj: vlastní výzkum na www.vyplnto.cz 

 

 

Otázka č. 8. : Kde nejraději nakupujete výpočetní techniku? 

Tabulka  E.8:  Nákup výpočetní techniky, zdroj: vlastní výzkum na www.vyplnto.cz 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost (v %) 

na internetu 63 47,37 

v autorizovaných prodejnách 38 28,57 

prohlédnu si zboží na prodejně a objednám 

na internetu 20 15,04 

ve velkých obchodních řetězcích             

(např. Datart, Elektroworld, apod.) 11 8,27 

nakupuji použitou výpočetní techniku 1 0,75 

 

Graf E.8: Nákup výpočetní techniky, zdroj: vlastní výzkum na www.vyplnto.cz 
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Komentář: Nejvíce respondentů nakupuje výpočetní techniku prostřednictvím 

internetu. 15,04% dotázaných nejprve navštíví prodejce u kterého si zboží 

prohlédne, po té realizuje nákup prostřednictvím e-shopu. Zde se vyskytuje 

prostor pro obchodníka, který může v případě osobní návštěvy potenciálního 

kupujícího ovlivnit, poskytnout mu odpovídající slevu, která by jej motivovala 

k realizaci nákupu přímo na prodejně, popřípadě může doporučit nákup v e-shopu, 

který provozuje. 47,37% dotázaných realizuje obchod bez předchozí návštěvy 

prodejce, jedná se o nejpočetněji zastoupenou skupinu. 28,57% dotázaných 

nakupuje v autorizovaných prodejnách, 8,27% v obchodních řetězcích.  

Otázka č. 9. : Jaký používáte operační systém? 

Tabulka  E.9:  Použití operačního systému, zdroj: vlastní výzkum na www.vyplnto.cz 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost (v %) 

Windows 7 55 41,35 

Windows XP 38 28,57 

Windows Vista 22 16,54 

Mac OS 11 8,27 

Jiný  3 2,26 

Linux 3 2,26 

Windows (starší verze) 1 0,75 
 

 

Graf E.9: Nákup výpočetní techniky, zdroj: vlastní výzkum na www.vyplnto.cz 

 

Komentář: Z průzkumu vyplývá, že nejvíce rozšířeným operačním systémem je 

OS Windows. S novějšími či staršími verzemi pracuje celkem 87,21% 

dotázaných, což je vysoká hodnota, ne však překvapující. 11 dotázaných uvedlo, 

že pracuje s OS Mac. Tento údaj však odporuje zjištěnému údaji v otázce č. 7, kde 

20 dotázaných uvedlo, že vlastní PC nebo notebook zn. Apple. Na těchto 
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počítačích je instalován výhradně Mac OS. Z toho plyne, že celkem 9 dotázaných 

neuvedlo v jedné z těchto otázek pravdivé údaje. Otázka byla do dotazníku 

záměrně zařazena pro svůj kontrolní charakter.  

Otázka č. 10. : Jste s operačním systémem,který používáte, spokojen (a)? 

Tabulka  E.10:  Spokojenost se současným operačním systémem, zdroj: vlastní výzkum na 

www.vyplnto.cz 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost (v %) 

Ano 72 54,14 

spíše ano 48 36,09 

spíše ne 9 6,77 

ne 4 3,01 

 

Graf E10: Spokojenost se současným operačním systémem, zdroj: vlastní výzkum na 

www.vyplnto.cz 

 

Komentář: Většina respondentů je spokojena s OS,  který momentálně používá. 

Negativně se vyjádřilo pouze 9,87% respondentů. 

Otázka č. 11. : Odkud nejčastěji získáváte informace o nových informačních technologiích? 

Tabulka  E11:  Zdroj informací, zdroj: vlastní výzkum na www.vyplnto.cz 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost (v %) 

z internetu 104 78,20 

od přátel 19 14,29 

ze školy  3 2,26 

z odborných publikací  3 2,26 

z časopisů 2 1,50 

od zaměstnavatele 2 1,50 
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Graf  E.11: Zdroj informací,  Zdroj: vlastní výzkum na www.vyplnto.cz 

 

Komentář: Více než 78% dotázaných vyhledává informace o nových 

technologiích na internetu. Zde také nejčastěji realizují své nákupy. 14,29% 

získává informace od přátel. Pouze 10 dotázaných získává informace z jiných 

zdrojů (tj. ze školy, od zaměstnavatele, časopisů a odborných publikací).  

Otázka č. 12. : Navštívil(a) bystě  školení nebo workshop za účelem získání informací o 

nových produktech? 

Tabulka  E.12:  Zájem o školení, zdroj: vlastní výzkum na www.vyplnto.cz 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost (v %) 

ne 66 49,62 

nevím  38 28,57 

ano 29 21,80 

 

Graf E.12: Zájem o školení, zdroj: vlastní výzkum na www.vyplnto.cz 
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Komentář: Výsledky vypovídají o tom, zda mají respondenti zájem získat 

informace o nových produktech prostřednictvím školení nebo workshopu. Téměř 

polovina dotázaných nemá zájem navštívit tento druh akcí. Podíl respondentů, 

kteří nezaujali žádné stanovisko je 28,57%. Zbylých 21,8% by se těchto akcí 

zúčastnilo.  

Otázka č. 13. : Domníváte se, že mohou nové technologie ve školství zvýšit zájem studentů o 

vzdělávání? 

Tabulka  E.13:  Přínos nových technologií ve školství, zdroj: vlastní výzkum na www.vyplnto.cz 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost (v %) 

ano  110 82,71 

ne 23 17,29 

 

Graf E.13: Přínos nových technologií ve školství, zdroj: vlastní výzkum na www.vyplnto.cz 

 

Komentář: Na otázku kladně odpovědělo 82,71% respondentů. Tento většinový 

názor vypovídá o možnostech zlepšení výuky implementací nových technologií 

ve školství. 

Otázka č. 14. : Jaký je Váš názor na technickou vybavenost na českých školách? 

Tabulka  E.14:  Současná technická vybavenost na českých školách, zdroj: vlastní výzkum 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost (v %) 

dostatečná  51 38,35 

nedostatečná 35 26,32 

dobrá 28 21,05 

nevím  18 13,53 

vynikající 1 0,75 
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Graf  E.14: Současná technická vybavenost na českých školách, zdroj:: vlastní výzkum na 

www.vyplnto.cz 

 

Komentář: Zjištěné údaje potvrzují hypotézu otázky č.13 a navazují na ni. Více 

než polovina dotázaných hodnotí vybavenost na českých školách jako 

nedostatečnou nebo pouze dostatečnou. Pokud bychom se měli orientovat dle 

tohoto výsledku, mohli bychom konstatovat, že existuje potřebný prostor pro 

implementaci nových pokročilejších  technologií. 

Otázka č. 15-18. : Demografické otázky – věk, pohlaví, vzdělání, zaměstnání 

Graf E15: Demografické otázky, zdroj : vlastní výzkum na www.vyplnto.cz 
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Komentář: Demografické otázky zahrnující věk, pohlaví, dosažené vzdělání by 

měly základní součástí každého dotazníkového šetření. Dotazník vyplnilo 66 žen 

a 67 mužů. Ze 100% respondentů bylo 58,65% zastoupeno studenty, 27,82% 

zaměstnanci. Nejpočetnější věkovou skupinu tvořili mladí lidé ve věku 21-25let 

(34,59%), 15-20let (23,31%) a 31-40let (21,05%). 

 

Souhrnný komentář 

     Respondenti mají povědomí o zn.Apple a základních výrobcích.  Více  než 

polovina uvedla, že má s nimi i praktické zkušenosti. Pozitivně byl hodnocen 

design, stabilní a rychlý systém, negativně vysoká pořizovací cena, která by 

odradila od nákupu více než polovinu (51,88%) dotázaných. Největší zájem byl 

mezi respondenty o telefony iPhone, tablet iPad a notebook Macbook, řada z nich 

již některý z těchto výrobků vlastní. Většina dotázaných hodnotí technickou 

úroveň na českých školách jako dostatečnou až nedostatečnou. 82,71% 

dotázaných se domnívá, že by zavedení nových technologií do výuky zvýšilo 

zájem studentů/žáků o vzdělávání.   

Téměř polovina oslovených by neměla zájem navštívit workshop nebo školení, 

které by je informovalo o novinkách. 

 

 

 

 

 

 


