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Abstrakt 
 
Vytvořit návrh nových obchodních aktivit pro firmu působící v oblasti prodeje a servisu 

automobilů. Navrhované řešení musí zohledňovat aktuální požadované trendy 

zákazníků. 

 

Návrhy budou popsány z funkčního a technického hlediska, včetně možnosti jejich 

realizace. U konkrétních návrhů bude rovněž provedená kalkulace finančních nákladů a 

zpracován plán finanční návratnosti nových projektů. 

 

 

 

 

 

Abstract 
 
Project of new business activites for a company that functions in spere of car sale and 

car repair servise.Modification resolution must také into account customers actual 

reguired trends. 

 

The projects will be described  from working point of view and technical apect of thein 

implementation.Together with concrete projects will be made a calculation of financial 

cots and it will be processed a financial plan of return on new projects. 
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Úvod 
 
Tématem bakalářské práce je rozvoj společnosti Lipan A.Euro, a.s. Sídlo společnosti je 

v Brně, ale popisovaná provozovna se nachází ve Stříteži nedaleko Třebíče. Provozovna 

je umístěna  ve vlastních prostorách. Podstatnou část provozu tvoří  výstavní plochy pro 

nové vozy. Servisní část, kde je k dispozici 9 stání z toho 5 stání je osazeno zvedacím 

zařízením. Společnost je na trhu více než  15 let a za tu dobu si vybudovala poměrně 

velký okruh věrných zákazníků a to z řad firem tak soukromých subjektů.Vzhledem k 

tomu, že společnost disponuje prostory, které nejsou v dostatečné míře využity je nutné 

hledat další možné aktivity pro jejich zaplnění . 

 

Jelikož v posledních letech dochází k masivnímu rozvoji služeb spojených s opravami, 

vozidel dochází také k nutnosti hledat nové projekty. Projekty, které nám vytvoří 

možnost odlišit se od konkurence. Tím, že v roce 2005 skončila Evropská bloková 

výjimka, která omezovala neznačkové servisy v možnosti provádět opravy v době 

záruky vozidla, nastal čas ke zvýšení aktivit v hledání dalších služeb jak si udržet 

zákazníky.  

 

V diplomové práci budu proto hledat a navrhovat řešení výše uvedených problémů 

firmy. Součástí práce bude také analýza trhu a to z obecného hlediska, kdy budu 

posuzovat zda v regionu Třebíč jsou podmínky pro rozvoj služeb, v jaké fázi je 

ekonomika, hustota obyvatel, životní úroveň obyvatel, jejich vzdělání. Tyto ukazatele 

jsou, dle mého názoru, pro firmu důležité. Ukazují, jakým směrem se společnost vyvíjí. 

Další část analýzy bude z oborového hlediska, kdy budu popisovat situaci na trhu, 

největší konkurenty, odběratele a dodavatele. Věnovat se budu také samotnou firmou, 

kdy dojde k analýze jejich silných a slabých stránek a zamyslím se také nad možným 

budoucím vývojem. 
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1. Vymezení problému a cíle práce 

 

V bakalářské práci na téma Návrh nových obchodních aktiv se pokusím řešil problémy 

společnosti Lipan A.Euro, a.s. Jde o nedostatečné využití firemních prostor a využití 

stávajících pracovníků. Cílem práce je navrhnout řešení zavedením nových služeb a to 

pomocí Expres servisu a dále rozšířením prodeje a servisu o další značku vozidel. 

 

Vzhledem k tomu, že jsem zaměstnancem firmy pro kterou jsou návrhy vypracovány, 

tak  nevidím problém v možnosti získávání potřebných informací nebo neochotu 

spolupráce ze strany majitele firmy a ostatních zaměstnanců. Problém však vidím v 

samotném výběru určit např. samotnou značku automobilů, která bude nejvíce 

vyhovovat požadavků trhu. Další velká část požadovaných informací bude směřována 

přímo na konkrétního importéra. Dle mého názoru, kdy většina společností hledá nové 

obchodní partnery nebude zájem z mé strany ignorován. Velkou devizi však spatřuji ve 

skutečnosti, že já sám se v tomto oboru pohybuji více jak 10 roků a na mnoho věcí si 

dokáži vytvořit vlastní názor. Přesto vše je nutné stále pamatovat na to, že práce by 

měla obsahovat i fakta, založená na reálných datech, která by posléze mohla společnost 

využít pro svou potřebu. Mírný problém by mohl nastat při realizaci získávání 

potřebných dat, kdy budu muset vypracovat určitý systém, který mi zaručí, že 

výsledkem průzkumu bude objektivní soubor potřebných informací. 

 

Jednotlivé dílčí kroky budou konzultovány, jak s majitelem společnosti, tak i s dalšími 

pracovníky jednotlivých oddělení. Tato skutečnost je významná pro samotnou aplikaci 

projektu v případě samotné realizace. 
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2. Teoretické východisko práce 
 

Základem návrhu mé práce je realizovat výstavbu expres servisu a zavedení prodeje a 

servisu další značky vozidel. Jednotlivá východiska popíši v následující části. Při 

zpracování projektu budu čerpat ze svých znalostí a zkušeností. Velkou část 

teoretických podkladů budu čerpat z publikací a to převážně z odborné literatury „Jak to 

dělá TOYOTA“ autor Jeffrey K. Liker       

 

Návrh řešení, aby byl co nejpřesvědčivější musí obsahovat také analýzu trhu na němž 

společnost působí, velikost trhu, jeho potenciál, odhad tržeb, plánované obchodní 

opatření a trendy. 

 

V další části budu analyzovat vybrané ukazatele z výkazu zisku a ztát a z rozvahy. 

Pokusím se nalézt silné a slabé stránky společnosti. Po analýze těchto ukazatelů 

navrhnu operativní plán na nejbližší období maximálně pěti let.  

 

V návaznosti na předchozí analýzu se pokusím shromáždit podklady pro investiční 

rozhodování. Zformuluji základní komerční, technické, finanční a ekonomické 

požadavky. Ve výsledku získám přímý popis projektu, jeho cílů včetně marketingové 

strategie, dosažitelného podílu na trhu a umístění. Ve finančně ekonomické části 

zhodnotím investiční náklady a výnosy. Součástí je pak také nalezení základních 

rizikových faktorů a hodnocení jejich dopadu..  

 

Dále využijeme analýzy stávajícího stavu. Relevantní analýzy dosáhneme jedině tehdy 

budou li se výsledky vztahovat ke konkrétnímu výrobku popřípadě službě a bude 

odpovídat na otázky typu: 

− Kdo jsou a co žádají naši zákazníci? 

− Kde obvykle zákazník kupuje žádané výrobky? 

− Co je při koupi pro zákazníka rozhodující? 
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− Co kromě charakteru výrobku, jeho ceny, parametrech, ovlivňuje zákazníka při 

koupi? 

− Jaké jsou trendy, vyhlídky, vývoj v dané oblasti a kde je konkurence? 

− Jaký bude pravděpodobný přírůstek zákazníků a do jaké skupiny je můžeme zařadit 

Na základě informací získaných z analýzy odhadneme tržby a sestavíme plány. 

  

V části, která popisuje činnost expres servisu použiji hlavní ukazatele potřebné pro 

řízení lidských zdrojů. Jde zejména o parametry produktivity a efektivity dostupného 

pracovního času. Potřebné parametry budu čerpat na základě měsíčních výkazů a roční 

uzávěrky. Po provedení analýzy se pokusím nastavit provoz expres servisu na takovou 

hodnotu, která mi zajistí využití volné kapacity. 

V jednotlivých krocích budu používat  Kaizen modulu, který mi usnadní rozhodování 

na základě zpětné kontroly dílčích kroků s jejich vyhodnocením.  
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3. Analýza problému a sou časné situace 
 
 

3.1. Základní popis spole čnosti 

 

Název společnosti:  

LIPAN A EURO, a.s. 

 

Forma podnikán: 

akciová společnost registrovaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem 

v Brně oddíl B, vložka 3480. 

 

Sídlo: 

Brno, Hudcova 532/78b, 621 00 

 

Identifika ční číslo: 

26233142 

 

Předmět podnikání: 

- pronájem a půjčování věcí movitých - motorových vozidel a strojů 

-  koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

-  zprostředkování obchodu 

-  zprostředkování služeb 

-  opravy karoserií 

-  opravy silničních vozidel 

-  zámečnictví 

-  činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

 

Datum založení : 

13.prosince 2000 
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Statutární orgán: 

představenstvo a jejími členy jsou předseda představenstva a 2 členové představenstva 

 

Způsob jednání: 

za společnost jedná každý člen představenstva, podepisování za společnost - k názvu 

společnosti či k otisku razítka společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, 

v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva, případně člen představenstva 

 

Základní kapitál : 

1 000 000,- Kč - plně splacen  

 

Akcie : 

10 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč 

 

Firemní struktura : 

Management  

Ekonomické oddělené  

Obchodní oddělení  

Servisní oddělení  

Marketingové oddělení 

Správa budov a zařízení  

 

3.2. Historie spole čnost 

 

Vznik společnosti LIPAN A EURO, a.s. navazuje na předchozí podnikatelské aktivity 

zakladatele, jenž sahají do roku 1990, kdy se po změně režimu velká spousta aktivních 

lidí vrhla do podnikání. Také u zakladatele se projevila touha osamostatnit se a zkusit 
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podnikání na vlastní odpovědnost. A nebylo náhodou, že vstoupil na trh  služeb 

motoristické veřejnosti. Již v mládí se zajímal o automobily, což velkou měrou přispělo 

k rozhodnutí o výběru budoucího povolání, na které se připravoval studiem v oboru 

automechanik. Po vyučení  získal mnohaleté  zkušenosti v jediném místním autoservisu, 

zprvu jako automechanik a posléze jako technik na stanici technické kontroly, kde díky 

bezprostřednímu kontaktu se zákazníky mohl definovat jejich potřeby a přání. Tyto 

poznatky a odhodlání jít vlastní cestou a nebýt závislý, vedly k realizaci 

nápadu, založení živnosti v oboru oprav silničních vozidel. Prvním podnikatelským 

místem se stala přestavba garáže vlastního rodinného domu.  V těchto prostorách 

provozoval se třemi spolupracovníky autoservis až do roku 1995. Počátky podnikání 

byly někdy krušné o to však přínosné, ale úspěšně zvládnuté. Za tuto dobu došlo 

k postupnému rozšíření kapacity dílen, zvýšení počtu pracovníků na osm a k získání 

stálé  a spokojené klientely. Postupem let se stal tento prostor nedostačující a faktory 

jako rozšiřující se vozový park, nároky na bezpečnost provozu, servisní zázemí, nárůst 

podílu automobilů cizích značek, přibývající požadavky zákazníků a zvyšující se 

náklady v důsledku vzdálenější provozovny vedly k častějším úvahám o dalším 

směřování podnikatelských aktivit. Po dlouhém rozhodování a naskytnutí 

neopakovatelné příležitosti exklusivně zastupovat v regionu světoznámou značku 

Toyota a následné uzavření smlouvy došlo k nejdůležitějšímu momentu. V blízkosti 

města Třebíč byl postaven v poměrně krátké době autosalon s kompletním servisním 

zázemím. Tato změna vyústila v potřebu změnit právní formu podnikání. Z původního 

živnostníka na společnost s ručením omezeným v roce 1995 a od roku 2000 již jako 

akciová společnost LIPAN A EURO. V současné době počet pracovníků činí 25, z toho 

21 zajišťuje hlavní činnost.  

 

V celé historii podnikání bylo zrealizováno mnoho nápadů. Některé jsou úspěšné 

dodnes, mezi ně lze zařadit prodej a autorizovaný servis vozů značky Toyota, servis 

vozů jiných značek, prodej proutěného zboží a autolaků. Do skupiny podnikatelských 

aktivit, které nebyly úspěšné podle představ majitele, patřily provozování taxislužby, 

vnitrostátní kamionová doprava, pohostinská činnost - restaurace, provoz kulturního 

domu, ubytovací služby - penzion, těžba dřeva s následným zpracováním, kovovýroba, 

kovoobrábění, realitní kancelář, kosmetické a masážní studio. Výjimkou je pouze 
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zpracování a prodej dřeva, jenž zajišťuje  jiná společnost majitele (HEN s.r.o.) fungující 

v původních prostorách autoservisu v Lipníku. 

3.3. Popis trhu  

 

Společnost působí na regionálním trhu a z tohoto pohledu je nutné říci, že má 

provozovnu v blízkosti  druhého největšího okresu Vysočiny, města Třebíč, jež se 

nachází v blízkosti brněnské aglomerace a dálnice D1. K nejdůležitějším dopravním 

trasám patří silnice spojující Brno, Třebíč a Jindřichův Hradec. Stejně důležitou je i 

silnice vedoucí ke krajskému městu Jihlava. Silnice Třebíč, Velké Meziříčí zajišťuje 

napojení města na nedalekou dálnici D1 spojující Prahu a Brno. Polohu města lze 

vymezit také vzdálenostmi k významným regionálním střediskům: Praha 167 km, Brno 

69 km, Jihlava 34 km, České Budějovice 135 km, Vídeň 150 km. Ze statistik k 

31.12.2007 lze vyčíst, že kraj má 511 645 obyvatel, z toho 116 007 žije v tomto okrese 

a přímo ve městě Třebíči 38 654. Z pohledu nezaměstnanosti, která činí 13,7%, je okres 

považován za nadprůměrný, ale již obsazovaná průmyslová zóna dává dobré vyhlídky 

pro brzké zlepšení. Také průměrné mzdy jsou v tomto kraji a okrese jedny z nejnižších. 

Při pohledu na vozový park potencionálních, ale i stávajících zákazníků a také při 

analýze trhu, vychází kraj Vysočina nadprůměrně. V období let 2000 až 2007, kdy 

počet obyvatel České republiky zůstal téměř nezměněn se počet evidovaných osobních 

aut v celé zemi zvýšil o 20%, tj. o více než 677 tisíc. Stejný trend platí i pro kraj 

Vysočina, kde jenom během roku 2007 přibylo více než 7 tisíc evidovaných osobních 

aut proti předchozímu roku. Na konci roku 2006 bylo v kraji evidováno téměř 195 tisíc 

osobních automobilů (včetně dodávkových). Jestliže přepočteme počet osobních aut na 

1 000 obyvatel kraje, zaujímá Vysočina s počtem 380 automobilů mezi kraji 10. místo. 

Na prvním místě se umístila Praha (514), na posledním Moravskoslezský kraj (328). V 

České republice je evidováno v průměru zhruba 400 osobních aut na 1 000 obyvatel, 

z nichž významný podíl zaujímají ojeté vozy. Prodej nových vozů je uveden níže 

v tabulce a lze říci, že dosavadní vývoj v obou kategoriích představují slibný vývoj 

v oblasti automobilového průmyslu a možný nárůst zákazníků společnosti. I dalším 

faktorem je průměrné stáří vozového parku, které je v současné době 13,87 roků. 
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Tabulka č.1 Nejprodávanější značky v roce 2007 podle počtu nových registrací 

 

                  

 

                                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabulka č.2 Počet osobních automobilů na 1 000 obyvatel podle krajů k 31. 12. 2007 
(počty obyvatel dle předběžných výsledků) * 
 

 
ČR kraje 

obyvatelstvo auta osobní auta/1000 ob. 

Česká republika 10 287 189  4 108 610 399 

Hl. m. Praha 1 188 126 610 799 514 
Středočeský 1 175 254 513 089 437 
Jihočeský 630 006 269 903 428 
Plzeňský 554 537 247 373 446 
Karlovarský 304 602 116 630 383 
Ústecký 823 265 314 873 382 
Liberecký 430 774 169 392 393 
Královéhradecký 549 643 225 840 411 
Pardubický 507 751 198 491 391 
Vysočina 511 645 194 280 380 
Jihomoravský 1 132 563 423 312 374 
Olomoucký 639 894 213 637 334 
Zlínský 589 839 201 530 342 
Moravskoslezský 1 249 290 409 461 328 
Pozn. Počty automobilů převzaty z Centrálního registru  
vozidel MV ČR 

                                                 
*  Zdroj www.periodik.cz 

 

pořadí značka počet nových registrací 
1. Škoda Auto 51833 

2. Renault  8156 

3. Volkswagen 7116 

4. Hyundai  6028 

5. Peugeot 5772  

6. Ford  5414  

7. Citroen  5348  

8. Toyota  4506  

9. Opel 3238  

10. Fiat 3048  
Zdroj http://czechnews.cz 
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Firmu také ovlivňuje konkurence. V uvedeném regionu působí 16 firem, které mají 

obchodní zastoupení a provádí servisní činnost konkurenčních značek. Mezi největší 

patří Škoda F3K, Tipa Ford, Citroen, Nissan SVA, Fiat Šafránek. Na trhu s ojetými 

vozy je také velká konkurence a z významných můžeme zmínit Autobazar Jahoda, 

Autobazar Novosad a Autobazar Kudláček. Významnými neznačkovými servisy jsou 

Car REN Ostašov, Autoservis Žák a Autoservis Křížek. 

 

3.4. Zákazníci  

  

Jejími zákazníky jsou společnosti a občané převážně z tohoto regionu. Podle struktury 

vlastnictví motorových vozidel se jedná přibližně o stejný poměr a to 16,5% organizace 

a 83,5% soukromé osoby. Přes nepříznivou situaci ve zdejším regionu z pohledu 

nezaměstnanosti si společnost díky mnohaletým zkušenostem udržela zákazníky a 

kvalitou poskytovaných služeb patří stále mezi významné regionální firmy s tímto 

oborem podnikání.   

 

Prodej a servis vozů - díky renomé značky Toyota, která se vyznačuje vysokou 

spolehlivostí a kvalitou, ale zároveň vyšší pořizovací cenou, tvoří podstatnou část 

zákazníci racionálně uvažující. Mezi skupinu významných zákazníků patří firmy se 

samostatným vozovým parkem, který je svým způsobem ovlivněn postavením 

v organizační hierarchii společností. Tato skupina tvoří asi 40 procent celkového 

objemu prodeje nových vozů. Je uskutečňován na základě předběžných objednávek a 

převážně formou finančního pronájmu. Pro tyto firmy je vytvořen program správy jejich 

vozového parku, tzn.systém sledování provozu vozidel následnou péčí, až k samotnému 

prodeji ojetého vozu.V této skupině se jedná převážně o vozy užitkových verzí ,ale 

zároveň o vozy vyšší kategorie. Mezi největší odběratele patří firmy TES, TES-MONT, 

SOBES, KELCOM. Jedná se o firmy , jejichž roční odběr přesahuje 5 vozů. Pro takové 

odběratele existují různé podpůrné programy, jako např.dodatečné slevy. Další skupinu 

zákazníků tvoří soukromé osoby, právníci, soukromí lékaři a drobní živnostníci. U 

těchto osob je výběr daleko individuálnější co se týče kategorie, výbavy i financování, 
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jenž je tvořeno min. z 30 procent hotovostní platbou a dále pak  formou půjčky nebo 

leasingu. Na druhé straně zde dochází k prodeji vozů v nejvyšší kategorii, jenž tvoří asi 

20 procent celkového prodeje.  

  

V prodeji ojetých vozů vévodí opět zákaznici, kteří hledají spolehlivé vozy, ale nemají 

prostředky pro pořízení nového vozu. Tyto klienty, hledající výhodný poměr ceny a 

kvality vozů lze rozdělit  do dvou skupin. Jedná se o lidi v produktivním věku a dále 

pak o klienty z vyšší věkové skupiny u nichž je dominantní zájem o vozy nižší třídy 

např. Yaris. 

  

Na základě těchto trendů se výrobce snaží oslovit nové zákazníky jednak z řad mladší 

generace (Auris), tak i z řad ekologicky smýšlejících (Prius – hybridní pohon, jenž si 

drží prvenství v nejnižší produkci spalin). 

 

Prodej proutěného zboží je řešen jako maloobchodní prodejna a jedná se o vyplnění 

čekání zákazníků servisu. Prodej barev a laků je regionálním zastoupením firmy 

Omicron a odběratelé jsou kontaktováni obchodním zástupcem. 

 

3.5. Dodavatelé 

 

Hlavním dodavatelem nových vozů značky Toyota je výhradní dovozce, společnost 

Toyota Motor Czech s.r.o. (dále TMCZ). Tvoří asi 60 procent. Dále se jedná o 

individuální dovozy realizované prostřednictvím rakouské firmy Herico, z důvodů nižší 

ceny vozů v kategorii střední a  vyšší třídy. Ojeté vozy společnost získává výkupem, 

zpětným odběrem (protihodnota nového vozu), individuální dovozy, komisní prodej. 

   

U náhradních dílů a příslušenství je situace obdobná, 70 procent je pokryto firmou 

TMCZ. Ostatními dodavateli jsou Meteor-náhradní díly, Pneu Kafka-pneumatiky, Alcar 

Bohemia-disky, Shell-maziva a další. 
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Při prodeji vozů dochází k sjednávání povinného ručení, havarijního pojištění a 

ostatních finančních služeb, které jsou zajišťovány prostřednictvím renomovaných 

společností např. ČSOB pojišťovna, Česká pojišťovna, GENERALLI pojišťovna  

a další. 

 

Sortiment proutěného a dekorativního zboží je tvořen místními zručnými živnostníky 

dle požadavku trhu. 

      

3.6. Zvláštní aspekty 

   

Jen díky komplexnímu souboru kvalitních a cenově dostupných služeb může společnost 

minimalizovat závislost na ostatních společnostech a tím při plnění požadavků 

zákazníků vycházet maximálně vstříc. Tato kombinace vyvolává ovšem vysoké 

požadavky na personál, které se společnost snaží řešit účastí zaměstnanců na 

vzdělávacích programech. Mezi zásadní patří zvyšování odborných znalostí a 

komunikačních dovedností spojených s každoročním zvyšování mezd a jinými 

motivačními prvky ohodnocení (příspěvek na dovolenou, možnost půjčky, stravenky, 

účast na kulturních a sportovních akcích). Kvalitní služby je možné poskytovat jedině 

na nejmodernějším zařízení, kde se společnost snaží držet krok s technologickým 

vývojem v oblasti servisní techniky a investuje do této obnovy 10 procent tržeb. 

Důležitým bodem je rovněž firemní kultura, která následně vyvolává v zákazníkovi 

pocit důvěry a to je pro firmu to nejdůležitější neboť spokojený zákazník se vrátí. 

Stabilní a pevné postavení firmy v očích zákazníků, ale i dodavatelů a konkurence 

představuje jednu z dalších konkurenčních výhod. Nákladovost provozu, která hraje 

významnou roli při kalkulaci hodinové sazby u servisu  je ovlivněna řadou aspektů a to 

vlastním areálem, nižšími mzdami a v tomto směru hledá společnost neustále rezervy. 

Věrnostní program „ Toyota klub “ oceňují již řadu let zákazníci loajalitou. Jedná se o 

ucelený soubor slev a výhod jako například sleva na náhradní díly, práci, zasílání 

bezplatného čtvrtletníku o právě probíhajících akcích, ale také možnost využití jiných 

slev u partnerů firmy (stavebniny, oční optika, prodej výpočetní techniky a pod.). 
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Povědomí zákazníků je také ovlivněno velikostí, umístěním a přístupem k firmě, jež 

některé firmy mají s tímto velké problémy. 

    

Prodej vozů značky Toyota je svým způsobem specifický, neboť se nejedná o 

všeobecně zažitou značku, ale po úspěšné expanzi po celém světě se stává populárnější 

díky ekologickému smýšlení a modernímu přístupu k výrobě vozů. Novým pozitivním 

aspektem se stala skutečnost, že se Toyota vyrábí také v České republice a tím více se 

dostává do podvědomí zákazníků a nejedná se jen o osobní zkušenosti a pozitivní 

reference, které je přivádí k této značce. 

  

3.7. Analýza dalších p říležitostí 

 

Společnost LIPAN A EURO, a.s. je na trhu sedmnáctým rokem a dá se očekávat, že i 

v budoucnu bude hrát významnou roli v oblasti, ve které poskytuje služby. Krédem 

společnosti je „ Spokojený zákazník rovná se další zákazník“ a jen díky nárůstu 

zákazníků se může společnost rozvíjet. Budoucnost společnost spatřuje také v začlenění 

se do obchodní a průmyslové zóny, což přináší relativní zvýšení počtu potenciálních 

zákazníků, nejen z blízkého okolí, ale i z dalších regionů, kteří sami mohou porovnat 

nabízené služby. Věřím, že těchto cílů společnost v brzké době dosáhne a její význam 

se prohloubí. Domnívám se také, že na základě podnikatelského ducha zakladatele 

přijdou další projekty, které se budou snažit vyplnit mezery na trhu a přinesou 

očekávaný výsledek.   
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4. Vlastní návrh řešení 

 

 

4.1. Expres servis 

 

4.1.1. Charakteristika 

 
 
Nosným pilířem podnikání firmy je prodej a servis vozů značky Toyota, ale i 

konkurenčních výrobců dle přání zákazníků. Společnost Lipan A.Euro je od roku 1994 

autorizovaným servisem vozů značky Toyota. Prodej nových vozů stejné značky 

realizuje prostřednictvím obchodních partnerů v Rakousku a  Belgii. Z toho vyplývá, že 

není vázaná smluvně s českým zástupcem firmy Toyota TMCZ. 

 

Společnost působí na regionálním trhu a z tohoto pohledu je nutné říci, že má 

provozovnu  v  blízkosti druhého největšího okresu Vysočiny, města Třebíč, jež se 

nachází v blízkosti brněnské aglomerace a dálnice D1. K nejdůležitějším dopravním 

trasám patří silnice spojující Brno, Třebíč a Jindřichův Hradec.V současné době žije v 

okrese Třebíč 116 007 obyvatel a přímo ve městě Třebíč 38 654. 

 

Zákazníky jsou firmy a občané převážně tohoto regionu. Podle struktury vlastnictví 

motorových vozidel se jedná o majitele firem, živnostníky a běžnými občany. Přes 

nepříznivou situaci ve zdejším regionu z pohledu nezaměstnanosti si společnost díky 

mnohaletým zkušenostem udržela zákazníky a kvalitou poskytovaných služeb patří stále 

mezi významné regionální firmy s tímto oborem podnikání. Mezi největší odběratele 

patři firmy TES, TES-MONT, SOBES, KELCOM. Pro takové odběratele existují různé 

podpůrné a věrnostní programy, jako např.dodatečné slevy.    

 

I přes zdánlivě velký rozsah prováděných činností se postupem času začínají objevovat 

určité mezery, které by plně uspokojili stále vyšší nároky zákazníků. Současný  trend 
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zákazníků je postaven na rychlém a kvalitním servisu, který znamená maximální 

přizpůsobení se servisu splnit veškeré jejich požadavky. Jedná se hlavně o rychlost 

služeb, návštěvu servisu a provedení opravy napoprvé, ale také zajištění komplexních 

služeb spojených s údržbou vozidel. Z tohoto důvodu spatřuji prostor a nutnost začít 

pracovat  na realizaci projektů, které povedou k těmto cílům. 

 

Na základě  těchto poznatků je nutné začít pracovat na nových aktivitách firmy, které v 

budoucnu povedou k plné spokojenosti současných zákazníků, dále získání nových 

klientů a v neposlední řadě k vyšším tržbám a celkového zisku firmy. 

 

Tabulka č.3. Analýza vybraných ukazatelů pro servis v tis.Kč * 

 

  2004 2005 2006 2007 

Nákup ND 4 725 4 443 5 722 6 065 

Prodej ND 5 859 5 509 7 038 7 460 

Marže 1 134 1 066 1 316 1 395 

% marže 24% 24% 23% 23% 

Výkon servis 2 986 3 018 2 963 3 241 

Počet pracovníků 8 7 7 7 

Výkon na 1 pracovníka 373 431 423 463 

Počet zakázek celkem 2 895 2 686 2 877 2 879 

  z toho Toyota 1 158 1 236 1 525 1 727 

  ostatní značky 1 737 1 450 1 352 1 152 

Výnos servis celkem 4 120 4 084 4 279 4 636 

Provozní náklady 720 735 740 745 

Režijní náklady 250 289 300 300 

Mzdové náklady 1 792 1 811 1 778 1 945 

Náklady celkem 2 762 2 835 2 818 2 990 

          

Výnos servis  1 358 1 249 1 461 1 646 

                                                 
*  Zdroj Výroční zpráva LIPAN A.EURO, a.s 2004 - 2007 
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V tabulce č.3 je patrný vývoj současného stavu servisního oddělení. Nejvíce je patrný 

vývoj zisku z náhradních dílů, který se i při snižování marže stále zvyšuje. Je to dáno 

strukturou nových vozů v posledních dvou letech, kry velký podíl zaujímá Toyota RAV 

a Avensis. I když ukazatele výkonů pracovníků v posledních dvou letech také stoupají, 

výnosy pro servis jsou na úrovni předchozích let, což je ovlivněno nárůstem mzdových 

nákladů. 

 

Graf č.1 Vývoj zakázek 
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                  Zdroj: Roční servisní uzávěrky 2004-2007, Lipan A.Euro, a.s 

Jedním z možností využití volných kapacit je vybudování Expres servisu. Jedná se o 

pracoviště na kterém se provádí běžné servisní činnosti, jako např. výměna kapalin, 

kontrola brzd , výměna výfuku , kontrola  klimatizace apod., a to bez objednání a v co 

nejkratším čase provedení samotné opravy. Jedná se o službu, která pro zákazníka 

znamená minimální ztrátu času. Dále klient nemusí řešit problém s  přistavením vozidla 

popř. zajištění odvozu do servisu. Jde o to, že zákazník na opravu počká v servisu, kde 

mu bude čekání zpříjemněno např. občerstvením, relaxací u TV nebo internetu. 

 

Pro Expres-servis je charakteristické pracoviště, které je vybaveno veškerým zařízení 

potřebným pro zajištění návaznosti jednotlivých úkonů při provádění servis vozidle. 

Rozvržení pracoviště, vybavení je pevně dáno standardy Toyota. Hlavním rozdílem je 
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to, že na vozidle pracují současně 2 pracovníci, kteří jsou odborně proškolení. Tímto 

systémem dochází k výraznému zkrácení samotné opravy, ale hlavně se zvyšuje 

efektivita pracovníků. Je prokázáno, že dva pracovníci dosahují větší produktivity, než 

pokud by pracoval každý zvlášť. Toho je dosaženo proškolením pracovníků a 

samotným projektem pracoviště. Další výhodou je snížení nákladů na vybavení 

pracovníků vzhledem k tomu, že každý mechanik nepotřebuje vlastní nářadí. 

Významným faktem je také snížení nároků na organizaci pracovníků a tím dochází ke 

snížení prostojů , které jsou pro servis základním problémem. 

 

4.1.2. Proč Expres servis 

 

Toyota Expres servis je rychlý a snadný způsob, jak udržet váš vůz v té nejlepší formě. 

Protože je to servis na počkání, nezůstanete bez svého vozu ani den a nemusíte řešit 

zapůjčení, vyzvednutí a další starosti s náhradním vozem. Pohodlně se u nás posadíte, 

odpočinete si přestože se vašemu vozu dostane té nejlepší pozornosti, nemusíte za to 

platit žádné poplatky navíc. 

 

 

4.1.3. Účastníci Expres servisu  

 

Účastníkem expres servisu se stávají majitelé vozidel Toyota tak i ostatních značek bez 

ohledu na stáří vozidla. Jde o zákazníky, kteří požadují provést běžný servis jako je 

výměna provozních kapalin, výměna brzd, oprava osvětlení a podobně.  

 

Když si zvolíte Toyota Expres servis, vašemu vozu se dostane péče od dvou 

kvalifikovaných mechaniků pracujících v pečlivě naplánovaném a synchronizovaném 

tandemu. Servisní doba se zkrátila na polovinu, ale nebude vás to stát víc, než 

standardní servis. Oceníte rychlost a efektivitu, ale nemusíte za ně platit nic navíc a váš 

vůz si odvezete v takovém stavu, že vám bude bez problémů sloužit po mnoho let. 
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Když přivážíte váš vůz na pravidelnou údržbu, nechcete samozřejmě slevit nic z 

vysokého standardu kvality, který od Toyoty oprávněně očekáváte. Chcete, aby se 

vašemu vozu dostalo pozornosti od těch nejlepších odborníků a chcete to bez 

jakýchkoli problémů a starostí. Proto jsme vyvinuli Toyota Expres servis, který vám 

nabídne takový druh servisu, jaký nejlépe odpovídá vašemu životnímu stylu. 

 

4.1.4. Jak probíhá činnost Expres servisu 

 

Základním rysem činnosti expres servisu je popisovaná rychlost. Další významnou roli 

v činnosti expres servisu je odstranění nutnosti předběžného objednání ze strany 

zákazníka. Výhoda tedy spočívá v možnosti využít této služby v momentě, kdy to 

zákazníkovi nejvíce vyhovuje. Tento fakt vidím v dnešní době jako hodně motivující 

pro majitele vozidel. 

 

4.1.4.1. Prezentace Expres servisu  

 

V časovém horizontu 1 měsíc před oficiálním otevřením provozu budou vyrozuměni 

stávající zákazníci servisu formou zvacího dopisu, kde budou informováni a také jim 

bude zaslán ceník s novými službami. Ostatní potencionální zákazníky oslovíme formou 

inzerce v regionálním tisku a prostřednictvím letáků rozdávaných na vytipovaných 

místech. 
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Tabulka č.4 Služby nabízené expres servisem 

 
Emise - emisní kontroly pro všechny typy vozů 
Diagnostika - diagnostika motoru a elektronických systémů všech vozů                                 
  - poradenský servis  
  - zjištění stavu ojetého vozidla (například při koupi ojetého vozu)  
Mechanické práce  - výměny olejů a náplní 
  - pneuservis + uskladnění pneu 
  - opravy autoskel 
  - opravy výfuku 
  - drobné opravy elektroinstalace 

  - výměna brzdových destiček 

další služby - vyčištění interiéru a karoserie 
  - prodej originálních i neoriginálních ND  
 
 

4.1.4.2. Výběr dodavatelů vybavení 

 

Vzhledem k tomu, že firma disponuje dílenským vybavením a nářadím, které je 

použitelné i pro provoz v expres servisu nebude pořízení dalšího základního vybavení 

ve velkém rozsahu a tím spojených nákladů. Speciální zařízení bude pořízeno od 

TMCZ. Jedná se o sadu přípravků určených k odsávání provozních kapalin, výměn 

filtr ů, brzdových obložení a podobně. Ostatní zařízení bude pořízeno souběžně 

s rozvojem servisu dle požadavků pracovníků. Toto zařízení zajistí firma Univer, která 

dodává nářadí v současné době. 

 

Potřebné diagnostické zařízení bude pořízeno od firmy Univer. Ostnatní vybavení 

společnost realizuje prostřednictvím společnosti  TMCZ. 

 

4.1.4.3. Výběr dodavatelů náhradních dílů 

 

Výběr bude probíhat v rámci oslovení stávajících dodavatelů, kteří jsou schopni zajistit 

většinu požadovaných dílů. Jedná se o firmy Meteor, Auto Langer. Ostatní náhradní 

díly budou zajištěny prostřednictvím TMCZ. V těchto firmách je nastaven program 

dodatečných obchodních slev v závislosti na objemu odebraného zboží. Předpokládá se 
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tedy, že díky odběru dalších náhradních dílů pro činnost expres servisu dojde 

k celkovému navýšení odběru náhradních dílů a tím dojde k vyšším obchodním slevám.   

 

4.1.4.4. Výběr dodavatele přestavby provozovny  

 

Vzhledem k tomu, že stávající prostory splňují většinu podmínek jak velikostí prostor, 

tak vybavením bude přestavba provedena za pomocí střediska údržby samotné firmy. 

Ostatní instalační práce budou realizovány přímo dodavateli těchto zařízení. Revize a 

ostatní potřebné kontroly zajistí nasmlouvaní partneři, kteří tyto činnosti zajišťují i v 

současnosti. 

 

4.1.4.5.  Rozpočet výdajů pořízení Expres servisu  

 

a) provozní náklady v roce 2009 budou stlačeny na minimální hranici z důvodu 

rozjezdu nového pracoviště, využijeme prostor, které nejsou v součastné době nejsou 

plně využity (jedná se o stání vybavené zvedacím zařízením s příslušenstvím), 

předpokládám nákup jen nejnutnějšího specializovaného vybavení ve výši 25.000,- Kč. 

V dalších letech dle vývoje, rok 2010 – 50.000,-Kč, rok 2011 - 200.000,- Kč a v roce 

2012 – 300.000,-Kč. Nárůst dle požadavků a výnosů.  

 

b) Režijní náklady – předpoklad nákladů bude úměrný rozvoji pracoviště z důvodu 

nárůstu mzdových nákladů THP, reklamy, velikosti skladu a akčních nabídek. 

Předpoklad 2009 – výše 96.000,-Kč, další roky mírný nárůst až na 2012 cca 150.000,- 

 

c) mzdové náklady – budou odvislé od výše výkonu, v první fázi s mírnou dotací 

stávajícího servisu. 

 

4.1.4.6. Způsob financování 

 

Financování expres servisu bude zajištěno vlastními zdroji firmy mimo pořízení 

speciálního vybavení, jejímž dodavatelem bude TMCZ Praha. Úprava stávající dílny – 

vzhledem k předběžnému rozpočtu (minimální vlastní zdroj). Pořízení vybavení bude 
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zajištěno formou leasingu od TMCZ, cena  200.000,-Kč. Zaškolení pracovníků 

proběhne na školícím středisku TMCZ  dle programu expres sevisu 6.000,- Kč za 

jednoho pracovníka. Marketing zajistí reklamní společnost Yaschica, která pronajímá 

billboardy. Cílená reklama proběhne v regionálním tisku Horácké noviny a v příloze 

deníku Vysočina. Pořízení skaldových zásob - jedná se o minimální investice na Toyotu 

z důvodů držení předepsaného množství těchto dílů, ostatní značky postupné 

doplňování dle aktuálních požadavků. 

 

4.1.4.7.  Analýza návratnosti vynaložených investic  

 

Tabulka č.5 Výhled nákladů a výnosů expres servisu v tis. Kč 

  2009 2010 2011 2012 

Nákup ND 230 485 1 108 1 385 

Prodej ND 300 630 1 440 1 800 

Marže 70 145 332 415 

% marže 30% 30% 30% 30% 

Výkon servis 350 420 960 1 200 

Počet pracovníků 2 2 2 2 

Výkon na 1 pracovníka 175 210 480 600 

Počet zakázek celkem 500 1 000 2 000 2 000 

cena 1 zakázky 1 000 1 050 1 200 1 500 

z toho práce 40 % 400 420 480 600 

z toho materiál 600 630 720 900 

marže materiálu 30 % 180 189 216 270 

Výnos servis celkem 420 565 1 292 1 615 

Provozní náklady 25 50 200 300 

Režijní náklady 96 100 120 150 

Mzdové náklady 480 252 576 720 

Náklady celkem 601 402 896 1 170 

          

Výnos servis  -181 163 396 445 
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Tabulka č.5 popisuje předpokládaný vývoj nákladů a výnosů provozu expres servisu. 

V tabulce je patrný velký nárůst výkonu pracovníků v průběhu let 2009 až 2011. Je to 

dáno skutečností, že v prvních letech nebude expres servis využit v celkové kapacity a 

pracovníci budou vykonávat práci v jiném servisním úseku.   

 

4.1.5. Výhody a nevýhody realizace nových aktivit 

 

4.1.5.1. Výhody z pohledu zákazníka  

 

Mezi největší výhody lze zařadit minimalizaci ztráty času zákazníka. Odpadá předchozí 

objednání a domluvení termínu návštěvy v servisu. V případě potřeby zákazník 

jednoduše přijede do servisu a ten mu garantuje, že mu provede standardní opravy na 

počkání. 

 

Pravidelná údržba vozu nemusí znamenat vůbec žádné starosti. Díky Toyota Expres 

servisu je to ve skutečnosti nyní jednodušší a pohodlnější, než kdykoli předtím. 

 

Jako doplněk k tradiční nabídce odvozu a přistavení servisovaného vozu nebo zapůjčení 

náhradního vozidla, Toyota Expres servis umožňuje nyní i těm s velmi hektickým 

životním stylem vychutnat si servis svého vozu v pohodlí a bez stresu. Takže proč příště 

nezkusit Toyota Expres servis a neporovnat rozdíly? 

 

4.1.5.2. Výhody z pohledu společnosti 

 

Mezi největší výhody patří snížení nákladů spojených s vybavením jednotlivých 

mechaniků a to vzhledem k tomu, že na jednom vozidle pracují zároveň dva mechanici, 

kteří však provádí rozdílné úkony. 

 

Klíčem k úspěchu Toyota Expres servisu je sada speciálního servisního vybavení, 

umožňuje optimální využití přiděleného času. Smyslem je maximálně urychlit rutinní 

práce. Našimi mechaniky dokonale nacvičené nejefektivnějších pracovní postupy 
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spojené s využitím nejmodernější technologie pomohly výrazně snížit servisní časy. 

Zároveň vám však stále zaručujeme tu nejvyšší kvalitu obvyklou u Toyoty. 

  

4.1.5.3. Výhody oproti konkurenci  

 

Hlavní výhodu oproti konkurenci spatřuji převážně při poskytování služeb firmám, kdy 

dochází problémům naplánovat vlastní pracovní činnost s návštěvou v servisu. V dosti 

případech se stává, že se díky tomu posouvají termíny, což ovšem narušuje organizaci 

práce a vytváří se tím prostoje. Expres servis zajišťuje okamžitou reakci na vzniklý 

problém. 

 

Expres servis nezabere více než šedesát minut. Domluvíte si s námi vyhovující datum a 

čas schůzky, přivezete k nám váš vůz a maximálně za šedesát minut s ním opět 

odjedete. Tato služba doplňuje naši obvyklou servisní nabídku, takže nyní si můžete 

skutečně vybrat to, co vám nejvíce vyhovuje. 

  

4.2. Vstup na trh s další zna čkou automobil ů 

 

4.2.1.Analýza prodeje  

 

Další možností jak zvýšit počet zákazníků a tím i tržeb a zisku společnosti je rozšíření 

prodeje a tím i provádění servisu o další značku. A to i  vzhledem k dostatečné kapacitě 

výstavních ploch a k rezervám kapacity servisu. V současné době, kdy dochází k 

budování různých mega projektů je trendem nabízet více značek pod jednou střechou. 

Zákazník má možnost většího  výběru v případě nákupu vozů. Výhodou tohoto kroku je 

získání většího trhu a zvýšení využití s potenciálu firmy a to jak samotných 

zaměstnanců , tak i jednotlivých pracovišť. 

V první fázi se zaměříme na analýzu prodeje nových a ojetých vozidel Toyota viz. Tab. 
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 Tabulka č.6 Analýza vybraných ukazatelů pro prodej* 

  2004 2005 2006 2007 

Nákup nová vozidla 13 340 17 190 37 903 36 942 

Prodej nová vozidla 14 396 18 808 40 148 38 682 

Marže 1 056 1 618 2 245 1 740 

% marže 8% 9% 6% 5% 

Počet prodaných vozidel 33 55 40 72 

Marže na 1 vozidlo tis. Kč 32 29 56 24 

Nákup ojetá vozidla 4 860 6 656 4 725 7 980 

Prodej ojetá vozidla 5 054 6 920 4 914 8 299 

Marže 194 264 189 319 

% marže ojetá vozidla 4% 4% 4% 4% 

Počet prodaných vozidel 40 52 35 57 

Marže na 1 ojeté vozidlo 4,9 5,1 5,4 5,6 

Výnos prodej celkem 1 250 1 882 2 434 2 059 

Provozní náklady 750 780 820 750 

Režijní náklady 150 170 250 150 

Mzdové náklady 375 564 730 620 

Náklady celkem 1275 1514 1800 1520 

Výnosy prodej -25 368 634 539 
 

Z tabulky je patrný vývoj a trend dalšího prodeje značky Toyota. Největším problémem 

je malý region a malá kupní síla obyvatel, z toho důvodu je potřeba nabízet další 

značku, která nabízí vozidla v nižší cenové relaci. 

                                                 
*  Zdroj Výroční zpráva fa LIPAN A.EURO, a.s. 2004 -2007 
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V další fázi se zaměříme na konkurenci v regionu. 

 

 Tabulka č.7 Prodej vozidel dle značek v okrese Třebíč 

 

  Typ Rok 2007 

1 Škoda 558 

2 Ford 175 

3 Citroen 96 

4 Toyota 72 

5 Peuqeot 61 

6 Renault 58 

7 Fiat 55 

8 Nissan 43 

9 Hyundai 31 

10 Mercedes 11 

  Celkem 1 160 
                                                           

                                               Zdroj: Dopravní inspektorát Třebíč 

 

 

Z tabulky č.7 je vidět procentuální složení prodeje značek zastoupených v regionu 

Třebíč. Dle pořadí lze usuzovat, že v regionu jsou nejvíce zastoupeny značky s dlouhou 

tradicí, ale také značky kde je nižší pořizovací cena. Toto zjištění je dáno samotnou 

životní úrovní v regionu. Proto spatřuji příležitost uspět v dané oblasti s vozy Daihatsu.  
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Graf č.2  Prodeje nových vozidel na okrese Třebíč* 
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Z grafu je patrné, že region se výrazně neliší od prodeje v České Republice. 50% trhu 

zaujímá tuzemská značka Škoda, zbytek si rozdělují ostatní značky. Na okrese Třebíč je 

nejúspěšnější značka FORD hlavně z důvodu větší tradice prodeje v minulosti. 

 

4.2.2. Výběr nejvhodnější značky 

 

Výběr vhodné značky automobilů je jedním z klíčových úkolů pro dosažení budoucího 

úspěchu. Jednotlivé aspekty výběru značky jsou popsány v předchozích kapitolách. 

Rozhodnutí o volbě ovlivňují jak vnější tak vnitřní faktory. U vnitřních faktorů jde 

hlavně o možnost využít v co největší míře stávajících pracovníků a jejich znalosti. Dále 

jde o možnost využití samotného vybavení dílny. Mezi vnější faktory, které ovlivňují 

volbu zavedení nové značky jde v převážné míře o očekávanou poptávku ze strany 

                                                 
*  Zdroj: Dopravní inspektorát Třebíč 
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zákazníků.. Pro zvážení všech faktorů a posouzení prodeje dané značky v dalších nám 

podobných  zemích se mi jeví nejperspektivnější značka Daihatsu. Určitou míru 

rozhodnutí sehrála i skutečnost, že tuto značku vlastní koncern Toyota.    

 

Japonský výrobce automobilů, společnost Daihatsu byla založena roku 1907. Pod 

názvem Hatsudoki Seizo ji založila skupina jednotlivců za účelem soukromé výroby a 

prodeje spalovacích motorů. Roku 1930 vytvořili první tříkolové vozidlo, model „HA“, 

hnané v pořadí druhým produkčním motorem s objemem půl litru. První malý 

automobil v pravém slova smyslu vznikl roku 1937 a nesl označení „FA“. V produkci 

malých osobních a užitkových vozidel Daihatsu pokračuje dodnes. V roce 1967 byla 

podepsána spolupráce s Toyotou a v roce 1999 Toyota převzala Daihatsu zcela. 

 

V případě zájmu o získání  dealerství nové značky je nutné splnit uvedené standardy: 

V současné době prodej a servisování nových vozidel upravuje Nařízení Komise (ES) č. 

1400/2002. (tzv. bloková výjimka), která vstoupila v platnost 1.7.2003. Na základě této 

vyhlášky jsou pro autorizované dealery stanoveny standardy, které jsou rozděleny na 

prodej nových vozidel a na servisování vozidel. Přidělení autorizace, buď pro prodej 

nových vozidel nebo pro servisování vozidel, je podmíněno splněním těchto standardů 

tj. všech podmínek v nich uvedených a to pro každou oblast spolupráce zvlášť. 

Automobily Daihatsu, byly do ČR hromadně dovážené firmou Daihatsu Auto 

Czechoslovakia, s.r.o., v letech 1991–1998. Poté bylo zastoupení zrušeno a oficiální 

dovoz do ČR zatím nebyl obnoven. 
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Tab. č.8 Malé vozy - prodej v Evropě 

 

- Model 2007 2006 
Rozdíl 

[ks] 
Rozdíl 

[%] 
Podíl na trhu 

[%] 

1. Peugeot 207 445656 217080 228576 105,3% 11,0% 

2. Renault Clio 422770 470356 -47586 -10,1% 10,4% 

3. Opel Corsa 416477 295078 121399 41,1% 10,3% 

4. Fiat Punto 388512 413479 -24967 -6,0% 9,6% 

5. Ford Fiesta 372992 369907 3085 0,8% 9,2% 

6. Volkswagen Polo 300842 305913 -5071 -1,7% 7,4% 

7. Toyota Yaris 262652 244653 17999 7,4% 6,5% 

8. Škoda Fabia 206425 224072 -17647 -7,9% 5,1% 

9. Citroen C3 203791 214844 -11053 -5,1% 5,0% 

10. Seat Ibiza 155062 164576 -9514 -5,8% 3,8% 

11. Mini 145964 114811 31153 27,1% 3,6% 

12. Peugeot 206 92479 239683 -147204 -61,4% 2,3% 

13. Nissan Micra 84119 126868 -42749 -33,7% 2,1% 

14. Ford Fusion 82785 93535 -10750 -11,5% 2,0% 

15. Lancia Ypsilon 79993 74255 5738 7,7% 2,0% 

16. Hyundai Getz 74360 95514 -21154 -22,1% 1,8% 

17. Honda Jazz 70232 82680 -12448 -15,1% 1,7% 

18. Mitsubishi Colt 64842 71606 -6764 -9,4% 1,6% 

19. Chevrolet Kalos/Aveo 55264 62458 -7194 -11,5% 1,4% 

20. Mazda2 33964 32563 1401 4,3% 0,8% 

21. Kia Rio 23957 33094 -9137 -27,6% 0,6% 

22. Daihatsu Sirion 17741 16264 1477 9,1% 0,4% 
23. Fiat Linea 14666 - - - 0,4% 

24. Renault Thalia 14444 13039 1405 10,8% 0,4% 

25. Citroen C3 Pluriel 9982 13366 -3384 -25,3% 0,2% 

26. Honda City 6416 8836 -2420 -27,4% 0,2% 

27. Subaru G3X Justy 4020 5355 -1335 -24,9% 0,1% 

28. Smart Forfour 1968 34954 -32986 -94,4% 0,0% 

29. Subaru Justy 1054 3 1051 - 0,0% 

- 
Celkem nižší střední třída v 
Evropě 

4053429 4038842 -79 0,0% 100,0% 

 

Zdroj: http://news.auto.cz/ekonomika/male-vozy 
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Z uvedené tabulky je patrné, že vozidla značky Daihatsu v segmentu malých vozidel 

předčí v prodeji na úrovni Evropy značky: Fiat Linea, Renault Thalia, Citroen C3. Z 

těchto důvodů lze předpokládat, že tento trend se projeví i v ČR a  tato značka si najde 

zákazníky i u nás. 

 

4.2.3. Prezentace značky  

  

Před zahájením prodeje nové značky vyrozumíme všechny stávající i předešlé 

zákazníky firmy LIPAN A. EURO, a.s. cca  2.000,- kontaktů v databázi formou zvacího 

dopisu. Dále oslovíme všechny členy a smluvní partnery TOYOTA CLUBU. 

 

Zpracujeme www stránky na podporu nové značky. 

 

Ostatní potencionální zákazníky oslovíme formou reklamy v regionálním tisku s 

pokrytím celého kraje 

 

4.2.4. Analýza realizace projektu 

analýza nákladů 

a) provozní náklady  

- vybavení servisu – minimální, využití stávajícího provozu, nákup jen 

speciálních SST přípravků, v dalších letech vybavení manuály na opravy 

a speciální školení. 

- vybavení prodejny – nejvyšší položku v první fázi tvoří předepsané 

označení, dále budou investice do oddělení prodejní plochy od vozidel 

Toyota, jenž je podmínkou. Nové skladové vozy budou financovány na 

základě dohody s centrálním prodejcem ( splatnost až 180 dní). Další 
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položkou bude vybavení předepsaného množství skladových zásob ND s 

čímž také souvisí zvětšení kapacity skladových prostor. 

- mzdové náklady – budou odvislé od prodeje. V první fázi se počítá s 1 

pracovníkem na pozici prodejce. Další činnosti budou zajištěny 

součastným potenciálem pracovníků. Výše mzdových nákladů bude 

tvořit cca 30% obchodní marže. 

 

Tabulka č.9  Výhled nákladů a výnosů prodej Daihatsu 
 

  2009 2010 2011 2012 

Nákup nová vozidla 4 953 8 102 12 963 16 204 

Prodej nová vozidla 5 250 8 750 14 000 17 500 

Marže 297 648 1 037 1 296 

% marže 6% 8% 8% 8% 

Počet prodaných vozidel 15 25 40 50 

Marže na 1 vozidlo tis. Kč 20 26 26 26 

Výnos prodej celkem 297 648 1 037 1 296 

Provozní náklady 100 120 150 200 

Režijní náklady 100 120 200 250 

Mzdové náklady 320 400 450 500 

Náklady celkem 520 640 800 950 

Výnosy prodej -223 8 237 346 
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Graf č.3 Předpokládané náklady a výnosy prodeje Daihatsu 
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Z tabulky č. 9 a grafu č. 3 je patrný výhled výnosů a nákladů v letech 2009 až 2012. Dle 

předpokládaného prodeje a s tím spojených nákladů bude projekt již druhým rokem 

ziskový. Tento vývoj je možný pouze díky využití zázemí Toyoty.  
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5. Závěr 

 

V bakalářské práci na téma Návrh nových obchodních aktiv  jsem řešil problémy 

společnosti Lipan A.Euro, a.s. Problémy, mezi něž patřilo nedostatečné využití 

firemních prostor a využití stávajících pracovníků. Tento problém jsem navrhl vyřešit 

zavedením nových služeb a to pomocí Expres servisu a dále rozšířením prodeje a 

servisu o další značku vozidel. 

 

Definoval jsem také jednotlivé kroky projektu a specifikoval spektrum nových 

nabízených služeb v expres servisu. Zajištění nových služeb doporučuji v první fázi 

provádět s využitím stávajících zaměstnanců a s minimálními úpravami servisních 

prostor. Realizaci projektu jsem se snažil řešit co nejekonomičtěji s využitím vlastních 

zdrojů , ne půjčkou z banky. 

 

Bakalářská práce ve své teoretické části popisuje návod jakým způsobem vytvořit 

potřebný projekt pro samotnou realizaci.  

 

Bakalářská práce dále hodnotí postavení firmy v rámci konkurence na trhu, její silné a 

slabé stránky, finanční situaci středisek a možnosti plánovaného rozšíření. Pro firmu,  

jako je společnost  Lipan A. Euro, a.s. je rozšíření služeb jednou z možností, jak posílit 

své postavení za relativně příznivých nákladů vzhledem k volným kapacitám, které jsou 

pro rozvoj ideální. Velkou výhodou firmy jsou dobře fungující odběratelsko-

dodavatelské vztahy a možnost získat další výhodné zakázky po plánovaném rozšíření. 

Při kalkulacích příjmů  jsem uvažoval velmi opatrné až pesimistické příjmy za prodej a 

poskytování nových služeb. Co se týče výdajů, zde jsem vycházel ze současného vývoje 

a z předpokladů osmi procentního nárůstu meziročně. Podle mého názoru, který vychází 

z provedené studie se situace bude vyvíjet příznivěji a vývoj nových aktivit bude 

dynamičtější 
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Z provedených analýz je patrno, že již druhým rokem je projekt expres servis a prodej 

druhé značky ziskový. Toto je způsobeno tím, že firma provozuje obdobnou činnost a 

jedná se spíše o doplňkový program. 

Věřím, že navrhované aktivity se budou moci bez výrazných úprav aplikovat a přinesou 

společnosti požadovaný efekt. 
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Příloha č.1  

Situační plánek expres servisu 

 

 

obrázek č.1 – pohled na pracoviště* 

 

obrázek č.2 pohled zhora** 

                                                 
*  Zdroj: www.toyota.cz 



 
 

Příloha č.2 Ceník pravidelné údržby – vybrané ukazatele* 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
* * Zdroj: www.toyota.cz 
 

Ceník pravidelné údržby -  TOYOTA YARI S 
15 000 km 30 000 km

Auto-Moto STYL, s.r.o. - Ostrava - Hrabová
Autostyl, spol. s r.o. - Trutnov
Area 93, s.r.o. - Ústí nad Labem
Autocentrum Rozkoš, s.r.o. - Jihlava
C+ K, s.r.o. - Brno
Dajbych, s.r.o. - Plzeň
Budějovice
Dolák, s.r.o. - České Budějovice
Dolák, s.r.o. - Tábor
Autocentrum Duba, s.r.o. - Praha 5
Emil Frey ČR, s.r.o. - Praha 5
Emil Frey ČR, s.r.o. - Praha 9 - Černý Most
Federal Cars, spol. s r.o. - Liberec
HO-LA Center, s.r.o. - České Budějovice
T-MOTOR Zlín, s.r.o. - Zlín
LIPAN A.EURO, a.s. - Třebíč
Zdeněk Matějka - Olomouc
RELY servis s.r.o. - Ostrava - Muglinov
Louwman Motor Praha, s.r.o. - Praha 5
Trendcar, s.r.o. - Olomouc
Trendcar, s.r.o. - Nový Jičín
Auto Brožovský, s.r.o. - Sokolov
Toyota Tsusho Praha, s.r.o. - Praha - Čestlice
Toyota Tsusho Praha, s.r.o. - Praha - Modřany
Toyota Tsusho Praha,s.r.o. - Hradec Králové 
Zliner, s.r.o. - Zlín

2 423,00 Kč 3 701,00 Kč
2 273,00 Kč 3 493,00 Kč
3 506,00 Kč 4 725,00 Kč
2 421,00 Kč 3 731,00 Kč
2 508,00 Kč 3 744,00 Kč
2 673,00 Kč 3 982,00 Kč
2 224,00 Kč 3 565,00 Kč
2 224,00 Kč 3 565,00 Kč
2 224,00 Kč 3 565,00 Kč
2 618,00 Kč 3 916,00 Kč
3 057,00 Kč 4 366,00 Kč
2 770,00 Kč 4 079,00 Kč
2 163,00 Kč 3 387,00 Kč
2 400,00 Kč 3 699,00 Kč
2 453,00 Kč 3 747,00 Kč
2 238,00 Kč 3 488,00 Kč
1 991,00 Kč 3 147,00 Kč
2 676,00 Kč 3 966,00 Kč
2 568,00 Kč 3 968,00 Kč
2 485,00 Kč 3 680,00 Kč
2 337,00 Kč 3 472,00 Kč
2 710,00 Kč 3 979,00 Kč
2 668,00 Kč 3 996,00 Kč
2 668,00 Kč 3 996,00 Kč
2 668,00 Kč 3 996,00 Kč
2 156,00 Kč 3 426,00 Kč



 
 

Příloha č.3 Toyota klub 

 

TOYOTA club vznikl jako aktivita firmy LIPAN A. EURO, a.s. v březnu 2003 a 

sdružuje zákazníky a partnery naší firmy do rodiny, ve které se zákazník stává 

z dobrého obchodního partnera obchodním přítelem. 

Za důvěru k naší společnosti obdrží zákazník členskou kartu TOYOTA clubu, s jejímž 

vlastnictvím je spojena řada výhod, neboť umožňuje klientům využívat speciálních 

nabídek, které připravila nejen naše společnost ale i provozovny našich obchodních 

partnerů. Tyto provozovny poznáte snadno - podle štítku na vchodových dveřích. 

 

 

 

 

Po předložení Vaší členské karty personálu tak můžete čerpat např. slevu v restauraci 

nebo u benzinové pumpy, či jeden vstup do posilovny zdarma ……… 

Ucelený přehled konkrétních nabídek naleznete www.lipaneuro.cz 

Kromě uvedených výhod pořádáme pro naše zákazníky, jejich rodiny a děti přátelská 

setkání sportovního či kulturního charakteru. 

Zákazník, který nevlastní členskou kartu TOYOTA clubu , si o ni může říct 

v kterékoliv naší provozovně, rádi mu kartu předáme. 

 
 
 



 
 

Příloha č.4 Smluvní partneři 

Toyota club – partne ři 

 
 
 



 
 

Příloha č.5 – ukázka marketingových aktivit fa LIPAN A. EURO, a.s. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

         Příloha č.6 Řízení dílenského času 

 

1. Dostupný pracovní 
čas 

Denní pracovní čas mínus oběd, přestávky 
atd. 

2. Skutečně 
odpracovaná doba 

Čas strávený na všech pracích během 
dostupné pracovní doby 

3. Fakturovaná pracovní 
doba 

Prodaný pracovní čas (časové normy) 

 

 

Činností, které se neobjevují v „produktivním čase“ je rovněž třeba provádět, ale není je 

možno prodat. To znamená, že kromě zřejmého požadavku na efektivitu produktivní 

práce je třeba i neproduktivní práci provádět co nejefektivněji, aby se jí strávilo co 

nejméně času a zbylo co nejvíce času na produktivní práci.  

Mechanici si musí uvědomovat výše uvedené vazby různých druhů využití času. 

Všichni musí pracovat podle stejného měřítka a pochopit, která páce má být provedena 

v rámci registrovaného času a, která ne. Pouze tehdy budou získané údaje poskytovat 

smysluplnou zpětnou odezvu.  

 

Níže vysvětlené vzorce tuto otázku více objasní: 

 

   Fakturovaný pracovní čas X 100 

Efektivita mechanika (%)    =    ------------------------------------ 
  Skutečně odpracovaný čas 
 

 

Tento vzorec ukáže, jak rychle mechanik vykoná práci ve srovnání s prodaným 

pracovním časem. Čím vyšší je čitatel, tím vyšší je efektivita.  

¨ 

 

  Skutečně odpracovaný čas X 100 

Využití pracovních sil (%) =  ------------------------------------ 

  Dostupný pracovní čas 
 



 
 

 

 

Tento vzorec ukazuje kolik registrovaných hodin bylo skutečně odpracováno, a tedy 

kolik z dostupného času mechanika bylo nevyužito. 

 

 

  Prodaný pracovní čas X 100 

Celková produktivita  (%) = ------------------------------------ 
  Dostupný pracovní čas 
 

 

 

Tento vzorec ukazuje, jaká část dostupného pracovního času mechanika byla využita na 

skutečně produktivní práci, kterou bylo možno prodat (to se rovná pracovnímu času 

účtovanému v paušálních hodinových sazbách nebo prodanému času, proto musí dealer 

zajistit, aby pracovní čas účtovaný zákazníkovi odpovídal časové normě).  

Je důležité shromáždit správné údaje: paušální čas by měl být přidělený paušální čas, 

nikoli skutečně fakturovaná práce děleno sazbou za hodinu. Ve většině případů budou 

tyto hodnoty shodné, ale rozhodně ne vždy.  

Shrnutí Jelikož efektivita mechanika se rovná fakturované hodiny děleno odpracované 

hodiny (TE = SH/AHW), jelikož využití práce se rovná skutečně odpracované hodiny 

děleno dostupný čas (LU = AHW/AH), a jelikož celková produktivita se rovná prodané 

hodiny děleno dostupný čas (OP = SH/AH), tedy celková produktivita se rovná 

efektivita mechanika vynásobeno využitím práce: 

TE x LU = (SH/AHW) x (AHW/AH) = SH/AH = OP 

OP = TE x LU 

faktorů TE (technická účinnost) a LU (využití pracovních sil). Z toho také vyplývá, že 

pokud mechanici začnou Skutečně vynásobíme-li TE (technickou účinnost) krát LU 

(využití pracovních sil), dostaneme OP (celkovou produktivitu). Proto musí být jasné, 

že OP (celková produktivita) není užitečný indikátor sám o sobě, je pouze výsledkem 

kombinace pracovat účinněji, začne automaticky trpět využití pracovních sil (LU), 

pokud současně nebude zvýšeno marketingové úsilí, aby se zvýšila celková produkce. 


