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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce předkládá podnikatelský plán pro rozvoj obchodní společnosti. Na 

základě důkladné analýzy externích a interních faktorů, které podnik zásadně  ovlivňují, 

předkládám návrh koncepčních změn v oblasti organizační struktury, motivace 

zaměstnanců a v řízení prodeje, jejichţ cílem je růst trţního podílu a zvýšení 

konkurenceschopnosti podniku. Tato diplomová práce bude slouţit managementu podniku  

jako realizační dokument pro uskutečnění navrhovaných změn. 

 

Abstract 

 

This thesis presents a business plan for development of trading company.  Based on 

thorough analysis of significant external and internal factors I present the draft of 

conceptual changes in areas: organizational structure, employee motivation, sales 

management. Target of changes are increase market share and increase competitiveness. 

This thesis will serve management as implementation document for the realization of the 

proposed changes. 
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1 Úvod 

 

V náročných podmínkách dnešní trţní ekonomiky je další rozvoj podniku velmi 

náročným úkolem. Tento úkol je naprosto nemyslitelné splnit pokud společnost 

nedisponuje promyšlenou strategií svého dalšího rozvoje, kterou krok po kroku uvádí 

v ţivot. Tato strategie musí stát na detailní analýze současného stavu podniku, rozpoznání 

důleţitých interních i externích faktorů, které další moţný rozvoj podniku a obecně podnik 

samotný ovlivňují a v budoucnu budou pravděpodobně ovlivňovat. Jde o důkladnou a 

přesnou identifikaci slabých a silných stránek společnosti, ale také hrozeb a příleţitostí 

v okolí podniku. 

 

Z důkladné a detailní analýzy podniku pak musí vzejít jednotlivé cíle a projekty, 

které mají vést k uskutečnění dané strategie rozvoje podniku a podnik také musí provést 

důkladné ekonomické zhodnocení navrhovaných projektů, ještě před jejich uvedením do 

praxe. 

 

Vše výše uvedené obsahuje podnikatelský plán rozvoje stávajícího podniku, který je 

nejen důleţitým realizačním dokumentem pro postupné změny v podniku, které mají vést 

k jeho dalšímu rozvoji, ale také jsou velmi důleţitým nástrojem pro management podniku 

ale i pro jeho řadové zaměstnance k tomu, aby si uvědomili, kde se podnik právě nachází a 

jaké je jeho postavení. 

 

Ve své diplomové práci jsem zpracovala právě takový podnikatelský plán pro svého 

zaměstnavatele společnost Zimmer Czech, s.r.o. Já sama jsem zaměstnancem této 

společnosti od roku 2009, kdy společnost jako taková vznikla, a značka Zimmer má tak od 

tohoto roku v ČR přímé zastoupení. Dříve byl prodej produktů značky Zimmer zajišťován 

prostřednictvím distributora – společnosti Comesa. Řada zaměstnanců, kteří tento prodej 

zajišťovali přešla právě do nově vzniklé dceřinné společnosti. Rok 2009 i rok 2010 byly pro 

společnost zcela zásadní. Bylo potřeba nastavit všechny procesy ve společnosti tak, aby si 
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společnost udrţela své stávající zákazníky a zabezpečila jim stejný rozsah produktů a 

sluţeb jako doposud. Společnost v tomto období obstála, a i kdyţ se velice zpřísnila interní 

pravidla, která musela být uvedena v soulad s korporátními pravidly Zimmer,  společnost 

Zimmer Czech, s.r.o. neztratila svoji pozici na českém trhu a ztratila jen několik svých 

stávajících zákazníků. 

 

Následující období povaţuji za zlomové, pro její další  rozvoj. Společnost se 

stabilizovala a je třeba, aby neustrnula ve svém vývoji. Sama jsem objevila ve společnosti 

po dobu trvání svého zaměstnaneckého poměrů několik podnětů pro realizaci moţných 

změn. To je také důvod proč jsem si jako téma své diplomové práce vybrala právě téma 

Podnikatelský záměr rozvoje firmy a zaměřila se v něm právě na společnost Zimmer 

Czech, s.r.o. 

 

Hlavním cílem mé diplomové práce je navrhnout v rámci podnikatelského plánu pro 

další rozvoj společnosti Zimmer Czech koncepční změny, a to především v organizační 

struktuře, v oblasti motivace zaměstnanců a také v oblasti  řízení prodeje, tak aby bylo 

dosaţeno dalšího růstu obchodního podílu na trhu a zvýšila se efektivnost některých 

interních procesů. 

 

V první části své diplomové práce se zabývám charakteristikou společnosti Zimmer 

Czech. Kapitola stručně popisuje historii společnosti a zaměření její činnosti, nastiňuje 

strategii společnosti Zimmer obecně a nastiňuje rozsah produktového portfolia firmy. 

 

V teoretické části své práce se pak zabývám teorií podnikatelského plánu obecně, 

jeho charakteristikou, jednotlivými typy podnikatelského plánu a také jeho strukturou. 

Obecně v teoretické rovině popisuji také jednotlivé analytické metody, jako je SLEPT 

analýza, Porterův model konkurenčních sil, BCG matice a další. Dále pak popisuji 

souhrnnou SWOT analýzu, která je základem pro vznik nových projektů.  
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V praktické části se pak věnuji důkladné analýze současného stavu společnosti 

Zimmer Czech. Analyzuji trendy trhu, konkurenci, socioekonomické okolí, ale také interní 

faktory jako jsou organizační struktura, zaměstnanci, produktové portfolio, pouţívané 

marketingové nástroje a také finanční výsledky. Výslednou analýzou je pak souhrná SWOT 

analýza pro společnost Zimmer Czech, s.r.o. 

 

Následně na základě provedené analýzy předkládám vlastní návrhy a projekty, které 

by měly přispět k dalšímu rozvoji společnosti a k růstu jejího trţního podílu na trhu se 

zdravotnickými prostředky v ČR. Tyto návrhy také v závěru své práce podrobuji 

ekonomickému zhodnocení. 

 

Tato diplomová práce bude slouţit managementu podniku jako zdroj informací pro 

něj samotný a také jako podklad pro pravidelnou výroční zprávu pro zahraniční centrálu. 

Bude také realizačním dokumentem pro uskutečnění navrhovaných změn. 
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2 Vymezení problematiky a stanovení cíle práce, metody a 

postup řešení 

 

Základním bodem podnikatelského plánu je konkretizace podnikatelského subjektu 

a přesné určení konkrétního cíle podnikatelského plánu.   

 

Zpracovaný podnikatelský plán by nám měl dát odpověď na tři základní otázky. Za 

prvé o jaký podnik se jedná,  a jaká je situace v níţ se nalézá. Tato část podnikatelského 

plánu je vystavěna především na důkladné analýze jak externího, tak i interního prostředí. 

Druhá otázka na kterou se snaţí podnikatelský plán odpovědět se týká oblasti, kam chceme, 

aby se podnik dostal a pro kterou je podnikatelský plán zpracováván. Zde se můţe jednat 

jak o vizi budoucího rozvoje či růstu podniku, ale také můţe být konkretizována obranná 

strategie s cílem udrţení se na trhu. Třetí otázka, hledá odpověď jak se k vytyčeným cílům 

dostat. V této části podnikatelského plánu nalezneme specifikaci jednotlivých druhů zdrojů 

či postupů nutných k tomu, aby podnik svých vytyčených cílů skutečně dosáhnul. Jde o 

konkretizaci podnikové strategie. 

 

Odpověď na tyto tři otázky předkládá i tato moje diplomová práce a to u 

konkrétního podnikatelského subjektu, obchodní společnosti Zimmer Czech, s.r.o..  

 

2.1 Cíle diplomové práce 

Společnost Zimmer prošla významným obdobím, kdy musela převzít zákazníky, 

obchodní zvyklosti, produkty a také některé své zaměstnance od svého distributora 

společnosti Comesa a začala propagovat a prodávat své produkty přímou cestou skrze svoji 

dceřinnou společnost Zimmer Czech.  
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2.1.1 Hlavní cíl diplomové práce 

Cílem mé diplomové práce je navrhnout v rámci podnikatelského plánu pro další  

rozvoj společnosti Zimmer Czech koncepční změny, a to především v organizační 

struktuře, v oblasti motivace zaměstnanců a také v oblasti  řízení prodeje, tak aby bylo 

dosaţeno dalšího růstu obchodního podílu na trhu, dosaţeno vyšší efektivnosti a 

produktivity práce a společnost se tak aktivně ubránila  konkurentům a udrţela si svůj trţní 

podíl. 

 

Charakter zpracovaného podnikatelského plánu je vnitrofiremní a pevně věřím, ţe 

tato diplomová práce bude mít dopad do reálného ţivota podniku. Bude slouţit jako zdroj 

informací k objektivnímu posouzení a uvědomění si silných a slabých stránek společnosti, 

ukáţe na moţné nevyuţité příleţitosti, které nabízí okolí podniku a stejně tak upozorní na 

externí hrozby. Tato analýza následně poslouţí jako realizační základna pro strategické 

plánování a pro realizaci navrhovaných změn. 

 

2.1.2 Vedlejší cíle diplomové práce 

Za vedlejší cíl své práci si kladu navrhnout změny v systému zaškolování nových 

zaměstnanců, tak aby jejich adaptace byla co nejrychlejší a záhy se mohli stát 

plnohodnotnými členy pracovního týmu.  Dále si kladu za cíl zanalyzovat systém 

soustavného vzdělávání obecně a navrhnout případné změny a také zanalyzovat práci 

podpůrných oddělení jako je logistika a zákaznický servis a v případě zjištěných nedostatků 

na něţ taktéţ upozornit a navrhnout pro tuto oblast řešení. V neposlední řadě se také 

zaměřuji na produkty obecně a vedlejším cílem mé práce je určit, na které produkty by se 

společnost měla ve svým prodejních aktivitách zaměřit především. 
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2.2 Metody a postup řešení 

Při zpracování své diplomové práce vyuţívám několik metod. V teoretické části 

práce je pouţita metoda studia pramenů (odborná literatura, odborné časopisy, internet, 

materiály z praxe poskytnuté obchodní společností Zimmer Czech, s.r.o.) a také metoda 

cíleného rozhovoru s pracovníky společnosti. Praktická část je vystavěna na metodě 

analýzy. Analýze je podrobena společnost Zimmer Czech, s.r.o. jako celek, ale také trh na 

němţ společnost obchoduje. Z konkrétních analytických metod je například vyuţita metoda 

SWOT analýzy, SLEPT analýzy, Porterův model konkurenčních sil, BCG matice jakoţto 

analýza portfolia a také analýza finanční. Výsledkem metody syntézy zjištěných 

skutečností je návrh změn v  podniku, které by měly vést k dalšímu rozvoji společnosti a 

zvýšení efektivity práce jejích zaměstnanců.  
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3 Charakteristika podnikatelského subjektu 

 

3.1 Historie a zaměření činnosti společnosti Zimmer Czech s.r.o. 

Společnost Zimmer Czech s.r.o. byla zaloţena v červenci  roku 2009 jako dceřiná 

firma americké společnosti Zimmer Inc.. Sídlí v Praze 4, Na Vítězné pláni 4. Její hlavní 

náplní je prodej a dodávka originálních zdravotnických nástrojů a implantátů na operační 

sály především pro ortopedii, páteřní a úrazovou chirurgii, dále prodej a dodávka 

biomateriálů, kostních cementů, rekuperačních setů, turniketů a také setů pro odběr a 

zpracování koţních štěpů. 

 

Společnost Zimmer Czech navazuje na bohatou historii produktů značky Zimmer 

v České Republice, neboť společnost Zimmer zde byla od roku 1994 zastupována svým 

distributorem společností Bristol-Myers a od roku distribuci těchto produktů převzala 

společnost Comesa.  

 

Celosvětově je společnost Zimmer lídrem v oblasti ortopedických implantátů,  

zabývá se vývojem, výrobou a prodejem nástrojů a implantátů pro náhradu kolenního a 

kyčelního kloubu ale také pro kloub ramenní, loketní a pro hlezno. Ortopedie je stěţejní 

oblastí, nicméně široké portfolio svých produktů a moţných řešení nabízí společnost také 

pro oblast spondylochirurgickou, traumatologickou a dentální v podobě nástrojů, 

implantátů a biomateriálů určených k chirurgické fixaci, korekci a obnově kostí a měkkých 

tkání v lidském těle. 
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Obr. 1: Zaměření společnosti Zimmer (Zdroj: vlastní zpracování autorkou) 

 

 
Společnost Zimmer Inc. zaměstnává více neţ 8 500 lidí v 80-ti zemích světa a 

nabízí svým zákazníkům více neţ 8 000 produktů. Celkový roční obrat společnosti je více 

neţ 3 biliony amerických dolarů. 

 

Výrobky společnosti Zimmer poskytují řadu klinických výhod, které stále lépe a 

lépe vyhovují nárokům pacientů a operatérů a více se přizpůsobují poţadavkům systému 

zdravotní péče. Čelní postavení má společnost Zimmer v oblasti ortopedických náhrad a to 

jiţ od samého počátku svého vzniku. Po akvizici švýcarské společnosti Centerpulse AG 

v roce 2003 se společnost v oblasti kloubních náhrad stala světovou jedničkou. 

  

Výroba a vývoj jsou soustředěny do několika středisek ve Švýcarsku a v USA. 

Ústředním sídlo společnosti je ve Warsaw, v americkém státě Indiana, kde byla také 

společnost v roce 1927 zaloţena. 

 

Společnost Zimmer zaloţil v roce 1927 pan Justin O. Zimmer se svým kolegou J.J. 

Ettingerem a hned v prvním roce své existence dosáhla společnost obratu 160 000 

amerických dolarů a jiţ v roce 1929 vstoupila na mezinárodní trh – do Skotska. Společnost 

se od počátku soustředila na ortopedii a kostní chirurgii obecně, implementovala nové 

poznatky ortopedů a chirurgů a ve spolupráci s nimi vyvíjela nové podoby a formy svých 

implantátů a nástrojů. V roce 1942 dosáhl roční obrat společnosti poprvé hranice 1 milionu 

americkýh dolarů. V roce 1950 začíná firma Zimmer prodávat svoji první kyčelní protézu 

vyrobenou ve spolupráci s doktorem Palmerem Eicherem. V roce 1951 byl roční obrat jiţ 2 

miliony amerických dolarů. V roce 1951 také zemřel její zakladatel J. O. Zimmer. Od roku 

Zaměření na 5 oblastí obchodu 

 Spondylo-
chirurgie 

 Ortopedie   Úrazová 
chirurgie 

Traumatologie 

 Dentální  
chirurgie 

 

    Ostatní 
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1952 se společnost Zimmer začala soustředit i na jinou neţ ortopedickou oblast a  úspěšně 

vstoupila na trh s produktovou řadou Dermatome slouţící k odběru a zpracování koţních 

štěpů. V roce 1958 se společnost Zimmer představila na poli spondylochirurgie se svým 

produktem Harrington pro léčbu skoliózy. Na začátku 60. let se vylepšují materiály na 

výrobu kostního cementu, pro vyuţití při dlouhodobé fixaci. V roce 1960 jiţ obrat 

společnosti dosáhl hranice 4 milionu amerických dolarů a v roce 1967 se společnost stala 

v pravdě mezinárodní s vlastním exportním oddělením – divizí. V roce 1968 byla vyvinuta 

první totální kolenní náhrada bez pouţití cementové fixace. V roce 1972 se Zimmer stává 

pobočkou firmy Bristol-Myers se sídlem v New Yorku. V roce 1973 začíná Zimmer 

prodávat svojí první metal-plastovou kolenní endoprotézu. Rozmach společnosti 

v mezinárodním měřítku pokračoval a například v roce 1977 vzniklo přímé zastoupení 

společnosti v Japonsku. Společnost Zimmer se v této době jiţ nesoustředila jen na vývoj 

nových inovativních imlantátů, ale začala velkou pozornost věnovat vzdělávání odborníků. 

Například v roce 1983 přenášela jako první ţivou artroskopickou operaci satelitním 

přenosem z Chicaga do 27 zemí a takto se vzdělávalo více neţ 1000 operatérů. Portfolio 

společnosti se i nadále rozšiřovalo, zejména v oblasti implantátů pro ortopedii. V roce 1984 

se začíná zavádět tzv. The Total System, úspěšný modulární typ náhrady kyčelního kloubu, 

ve stejném roce také Zimmer představuje Miller/Galante Total Knee, modulární typ 

náhrady artrózou poškozených kolenních kloubů. V roce 1994 začíná Zimmer působit na 

trhu v České republice. V roce 1999 byl v nezávislém průzkumu mínění mezi ortopedy 

Zimmer oceněn za „vynikající sluţby ortopedům“. Zimmer se umístil na prvním místě v  11 

ze 17 kategorií. V roce 2000 uvedla společnost na trh další z neortopedických produktů – 

autotransfůzní sety, které odebírají “odpadní“ krev při operaci a upravují ji k okamţité 

transfuzi zpět do těla pacienta. 

 

Milníkem v dalším rozvoji společnosti se stal rok 2001, kdy se společnost Zimmer 

vyčlenila ze společností Bristol-Myers Squibb a od 7. Srpna 2001 začala pod akciovým 

symbolem „ZMH“ obchodovat na Newyorské burze cenných papírů NYSE jako samostatná 

firma.  
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Zásadní pak byl rok 2003, kdy se společnost Zimmer spojila se švýcarskou 

společností Centerpulse AG, a jak jiţ bylo řečeno, stala se tak světovým lídrem v oblasti 

rekonstrukční ortopedie. V této době také jiţ získávala silnou pozici na rostoucím trhu 

spondylochirurgie a dentální chirurgie. A její rozmach nadále pokračoval, v roce 2007 

například převzala společnost Orthosoft, která byla vedoucí společností na poli navigace 

v ortopedii, v roce 2008 velmi perspektivní francouzskou společnost Abbott, zabývající se 

vývojem spondylochirurgických výrobků. 26.července 2009 Zimmer otevírá svoji přímou 

pobočku (dceřinnou společnost) v České republice. 

 

3.2 Strategie společnosti Zimmer 

Společnost Zimmer je americkou firmou, zabývající se vývojem, výrobou a 

prodejem kloubních náhrad, osteosyntetických (traumatologických) a 

spondylochirurgických (páteřních) náhrad a dalších materiálů. Firma v rámci celosvětové 

strategie a filozofie vychází ve své činnosti ze 3 základních pilířů, kterými jsou vize, mise a 

strategické cíle. 

 

3.2.1 Vize společnosti Zimmer 

Hlavní vizí firmy Zimmer je udrţet si postavení lídra na českém ortopedickém trhu, 

patřit mezi tři největší dodavatele implantátů pro páteřní chirurgii a stát v čele skupiny 

dodavatelů pro traumatologii. Firma se chce významně podílet na směřování a formování 

těchto trhů. Společnost Zimmer chce přinášet kvalitativní hodnoty pro zdravotnický trh, 

pacientům a i všem pracovníkům ve zdravotnictví. Stejným způsobem ale cítí odpovědnost 

i vůči svým akcionářům a chce být firmou dynamickou a prosperující. 
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3.2.2 Mise společnosti Zimmer 

Misí společnosti Zimmer je stálé zlepšování kvality ţivota pacientů. Toto 

zlepšování spočívá v lepší hybnosti, eliminování bolesti, snadnější rekonvalescenci a díky 

miniinvazivním technikám v estetickém pohodlí po provedených operacích. 

 

3.2.3 Strategické cíle společnosti Zimmer 

Cíle, které jsou pro společnost Zimmer prioritní, můţeme rozdělit do několika částí. 

 

Zákazník na prvním místě 

U společnosti Zimmer jsou všichni zaměstnanci vedeni k aktivnímu naslouchání 

potřebám svých zákazníků a ke snaze jejich potřeby řešit. Mezi zákazníky patří nejen 

uţivatelé produktů firmy, ale také interní „zákazníci“ – např. zaměstnanci vyuţívající 

vnitrofiremních sluţeb (oddělení logistiky, oddělení vzdělávání, marketingu, vývoje a 

další). 

 

Inovovat  a zlepšovat 

Zaměstnanci společnosti Zimmer jsou motivováni neustále se podílet na zlepšování 

procesů a jejich inovaci, stejně tak se neustále učit ve svém zaměstnání novým věcem. 

 

Dělat správné věci správně 

Po zaměstnancích je vyţadováno, aby svoji práci dělali poctivě s respektem 

k druhým. Jsou vedeni k tomu, aby svoji práci dělali v nejvyšší moţné kvalitě.  

 

Vítězit díky výsledkům 

Zaměstnanci jsou zapojeni do systému, kdy je jejich práce vţdy měřitelná, kde se 

kaţdý zaměstnanec cítí zodpovědný za svojí práci a její výsledky. Je vyţadována 

ambicióznost a stanovování si motivujících cílů. 
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Odpovědnost ke kolegům 

Zaměstnanci jsou firmou vedeni k efektivní komunikaci a vytváření týmového 

pracovního prostředí. 

 

„Jeden“ Zimmer 

Firma Zimmer působí ve většině zemí celého světa. Spojuje společnými zájmy 

různá etnika, skupiny a individuality. V současné době ovšem respektuje multikulturální 

prostředí. 

 

Etika jako hlavní téma posledních let ve zdravotnictví 

Společnost Zimmer je členem organizací sdruţující výrobce PZT (prostředků 

zdravotnické techniky). Ve Spojených státech amerických jde o organizaci ADVAMED, 

v Evropě EUCOMED. V České republice, stejně jako ve většině ostatních států Evropské 

unie byla vytvořena místní pobočka EUCOMEDu. U nás je od roku 1996 v činnosti 

společnost CZECHMED a společnost Zimmer Czech s.r.o. je jejím členem. V těchto 

organizacích společnost Zimmer velmi aktivně prosazuje dodrţování etických zásad ve 

spolupráci s pracovníky ve zdravotnictví. Firma Zimmer se, jako největší ortopedická firma 

na světě, cítí zodpovědná za směřování trhu a za interní a veřejná pravidla spolupráce 

s pracovníky ve zdravotnictví. Velmi podobně jako ve společnosti Zimmer jsou na stejných 

principech nastavována pravidla i v ostatních konkurenčních společnostech. 

 

Vzhledem k faktu, ţe akcie firmy Zimmer jsou obchodovatelné na burze (NYSE – 

New York Stock Exchange), společnost Zimmer akceptuje, ţe je pravidelně monitorována 

a kontrolována nezávislými orgány (SEC – Security Exchange Commision – komise pro 

dohled na trhu s cennými papíry) a jinými, státními či nezávislými organizacemi. 

 

Firma Zimmer také respektuje pravidla FCPA (Foreign Corrupt Policy Act), který je 

jako právní dokument platný v USA, ale jeho zásady jsou uplatňovány celosvětově. 

Zimmer sleduje rovněţ právní prostředí této oblasti v jednotlivých zemích, respektuje vţdy 
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lokální právo a uplatňuje princip, kdy je vţdy přísnější varianta (FCPA vs. místní právo) 

aplikována v činnosti a chodu místních poboček. 

 

Firma Zimmer si uvědomuje nezbytnost těsné spolupráce s pracovníky ve 

zdravotnictví, zejména pak s lékaři a sestrami s následujících oblastech: 

 

 Vývoj nových operačních technik 

 Vývoj nových produktů 

 Školení zaměstnanců firmy (produktových manaţerů a obchodních zástupců) 

 Školení lékařů (uţivatelů produktů), pro bezpečné a správné pouţívání výrobků 

 

Tyto výše uvedené body mají obecný cíl, kterým je snaha, aby výrobky společnosti 

Zimmer byly kvalitní a bezpečné, dále aby byly pouţívány lékaři na nejvyšší moţné úrovni 

s tím, ţe pacient má právo obdrţet kvalitní implantát a odpovídající péči. V ţádném případě 

nesmí dojít k poškození pacienta. 

 

Tato těsná spolupráce s sebou můţe přinášet i potenciální konflikt zájmu, kdy lékař, 

který se podílí na vývoji produktů, se stává následně jeho uţivatelem, tedy zákazníkem 

firmy. Rovněţ lékař, který je školitelem pro firemní účely, nemůţe školit v oblastech těchto 

produktů bez praktických zkušeností s nimi. Je zde tedy v pozici zákazníka. 

 

Firma Zimmer si rovněţ uvědomuje, ţe implantáty jsou ve většině zemí plně či 

částečně hrazeny z peněz zdravotního pojištění, tedy ve většině případů z veřejných zdrojů. 

Proto má zájem na efektivním a účelném čerpání těchto zdrojů, nepodléhajícím osobním či 

skupinovým zájmům. 

 

Z tohoto důvodu byla v roce 2008 vytvořena interní dělící čára, tzv. „FIREWALL“, 

kde zaměstanci firmy jsou rozděleni na dvě části a je jasně dáno vymezení odpovědnosti a 

činnosti těchto dvou skupin. 
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Na straně jedné stojí: 

 Oddělení zdravotnického vzdělávání 

 R&D (Research and Development) – oddělení výzkumu a vývoje 

 Compliance – interní oddělení dozoru nad dodrţováním etických pravidel 

 Právní oddělení 

 Finanční oddělení 

 

  Na straně druhé pak: 

 Oddělení marketingu 

 Oddělení prodeje 

 Oddělení zákaznického servisu 

 

Principem tohoto rozdělení je, ţe s konkrétním lékařem,  potenciálním    zákazníkem, 

stejně tak s osobou, která by mohla mít pracovně právní vztah s firmou, komunikují 

nezávisle lidé, kteří jsou z jiné strany „Firewallu“. Jinými slovy obchodní zástupce 

v konkrétní zemi, který má zájem o co nejširší obchodní spolupráci se zákazníkem, nemůţe 

rozhodovat o jeho vyuţívání pro vzdělávací aktivity, pro vývoj nových produktů či 

technologií, aby jej tímto faktem nemohl nijak motivovat. Na druhé straně „Firewallu“ jsou 

osoby zodpovědné za tato témata, které sledují pouze fakt, je-li lékař uznávaným 

odborníkem a zda vyhovuje potřebám výzkumu, vývoje a vzdělávání firmy. Tento model 

byl oceněn a doporučen evropskou organizací EUCOMED k aplikaci i jiným firmám. 

V současné době začali tento pricip uplatňovat i největší konkurenti společnosti Zimmer, 

coţ dokazuje, ţe se společnosti Zimmer, jako největší ortopedická firma na světě, výrazně 

podílí na utváření pravidel trhu spolu se stanovováním jeho obecných zásad. 
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3.3 Produktové portfolio 

Jak jiţ bylo řečeno hlavní náplní společnosti Zimmer Czech, s.r.o. je prodej a 

dodávka originálních zdravotnických nástrojů a implantátů na operační sály především pro 

ortopedii, traumatologii a spondylochirurgii. 

 

Nejzásadnější oblastí je ortopedie. Zde společnost nabízí celou řadu řešení pro 

oblast kolenního a kyčelního kloubu, dále pak pro tzv. Upper Extremities, tedy menší 

klouby, jakými jsou ramenní kloub, loketní kloub, ale také zápěstí či prstní klouby. Jak jiţ 

bylo uvedeno v části popisující historii, od roku 2003 (po spojení se švýcarskou společností 

Centerpulse) je společnost Zimmer největším světovým výrobcem na poli ortopedie a 

profituje zejména ze spojení tzv. Americké a Evropské filozofie. Právě v ortopedii je tento 

fakt obrovskou výhodou oproti konkurenci, neboť široké porfolio výrobků umoţňuje 

zákazníkům maximální moţnost výběru a uspokojení jejich poţadavků. 

 

V rámci úrazové chirurgie – traumatologie společnost nabízí řešení pro 

osteosyntézu 206-ti kostí, ve formě dlah, šroubů, hřebů a zevních fixátorů, které jsou 

k dispozici v různých velikostech a v různých tvarech, pro levou i pravou polovinu těla a 

umoţňují tak řešit neomezené mnoţství typů a podob zlomenin. 

 

V rámci pondylochirurgie můţe být ošetřeno 33 kostí, a to dlahami, šrouby, tyčemi 

a formou klecí. V této oblasti společnost nabízí také umělé ploténky, přístupové nástroje, 

lanka a náhradní obratle. 

 

Všechny výrobky jsou vyvíjeny v úzké spolupráci s chirurgy a s personálem 

operačního sálu, s cílem zkvalitnit péči o pacienta a usnadnit kaţdodenní práci lékařů. 

Výrobky jsou do prodeje uvedeny aţ po pečlivém výzkumu a po splnění přísných 

parametrů v rámci klinických zkoušek. 
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Nové výrobky firmy Zimmer mají čím dál více klinických výhod, lépe vyhovují 

nárokům pacientů a chirurgů a více se přizpůsobují poţadavkům systému zdravotní péče. 

Ročně uvádí Zimmer na trh okolo 80 aţ 100 nových nebo vylepšených výrobků a výrobků 

rozšiřujících stávající řady produktů. Nové výrobky, méně neţ tři roky staré, tvoří čtvrtinu 

celkových prodejů. 

 

Další produktovou řadou jsou biomateriály. Společnost Zimmer nabízí 

resorbovatelné polymerové implantáty, náhrady kostních štěpů zaloţené na karbonátapatitu, 

náhrady kostních štěpů zaloţené na trikalciumfosfátu a  distribuuje náhrady kostních štěpů 

z demineralizovaných kostí. 
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4 Teoretická východiska diplomové práce 

 

Tato rozsáhlá kapitola mé diplomové práce se zabývá teorií podnikatelského plánu. 

V této části uvádím obecné informace jak lze podnikatelský plán definovat, s jakými druhy 

podnikatelských plánů se můţeme v praxi setkat, kdo je autorem podnikatelského plánu a 

komu je typicky tento plán určen. Dále co je nutným obsahem podnikatelského plánu a 

jakou strukturu je třeba při jeho tvorbě zachovávat, připomínám také některé vybrané 

metody, které lze vyuţít při analýze interního a externího okolí podniku. 

 

4.1 Charakteristika podnikatelského plánu 

Na prvním místě je třeba definovat co to vlastně je podnikatelský plán. Autoři 

věnující se této problematice nabízejí celou řadu definic podnikatelského plánu.  

 

Například J. Fotr podnikatelský plán definuje takto: „Je to dokument, který slouţí 

jako základ vlastního řízení firmy. Značný význam však má i externí uplatnění 

podnikateslkého záměru v případě, ţe firma hodlá financovat realizaci projektu s vyuţitím 

cizího kapitálu, případně se uchází o některý druh nenávratné podpory. V tomto případě je 

totiţ potřeba přesvědčit poskytovatele kapitálu o výhodnosti a nadějnosti projektu, na jehoţ 

financování se tento kapitál pouţije.“
1
 

 

Velmi výstiţný příměr uvádí Koráb, Peterka, Reţňáková: „Podnikateslký plán si 

můţeme představit jako silniční mapu a plánovací proces je čtením v mapě: rozhodnutí, kde 

jsme, zvolení města, kam chceme jít a následně můţeme začít plánovat cestu do zvoleného 

města, tedy i prostředky, kterými se do města dostaneme. Pak je zřejmé, ţe budou existovat 

i různé cesty, jak se do námi zvoleného města dostaneme. Některé cesty budou sice delší, 

pomalejší, ale zatíţené malým rizikem, jiné cesty budou kratší, rychlejší, nicméně s daleko 

                                                   
1
 FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. 1999, s. 24. 
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větším rizikem. Při některých cestách můţeme havarovat a do cílového města se vůbec 

nedostaneme. Je téţ zřejmé, ţe bude pouze na nás, jaké prostředky pro dosaţení cílového 

města zvolíme a kolik nás to bude stát. Půjdeme-li pěšky nebo zvolíme-li rychlé auto. 

Plánování je tedy, komplexní, systematické, v konečných důsledcích však jednoduché.“
2
 

 

Podnikatelský plán ve své podstatě plní tři základní funkce. Funkci poradní, kdy 

nutí a současně učí podnikatele přemýšlet systematicky a detailně o jeho budoucnosti, 

o dalším pokračování podnikatelské činnosti. Nutí jej nejen analyzovat současnou situaci 

podniku, ale také jej vede k volbě variant řešení, které by bylo moţné provést, aby bylo 

dosaţeno podnikových cílů. Podnikatel je také přinucen zhodnotit tyto varianty a vybrat 

takovou variantu řešení, která bude pro něj a jeho podnik nejlepší. Druhou funkcí je funkce 

kontrolní, kdy podnikatelský plán slouţí k retrospektivnímu posouzení realizovaných 

podnikatelských aktivit a k jejich vyhodnocení. Tato kontrolní funkce je velmi důleţitá 

neboť, jak uvnitř tak vně podniku, dochází k neustálým změnám a pokud chce být daný 

podnikatel úspěšný, musí své plány, které se rozcházejí s realitou včas modifikovat, a to 

tak, aby co nejlépe vyuţil nové příleţitosti a odvrátil případné hrozby, kterým jeho podnik 

čelí. Třetí funkce podnikatelského plánu je funkce informační, kdy plán je prezentací 

společnosti a rozsáhlým zdrojem informací o stavu a kondici podniku pro externí subjekty, 

kteří například uvaţují o investici do daného podniku. 

 

Podnikatelský plán můţeme popsat také jako dokument obsahující rámcový popis 

strategie podniku. Zde povaţuji za vhodné uvést základní rozdíl mezi dlouhodobými cíly a 

strategií. Cíle určují pouze, čeho chceme dosáhnout. Strategie říká, jak toho chceme 

dosáhnout. Pokud podniku chybí strategie, nemůţe dlouhodobě dosahovat svých cílů.
 3

 

Strategie  určuje dlouhodobý směr firmy a dílčí taktické a operativní cíle uvedené 

v podnikatelském plánu by s ní měly být v souladu. Jak uvádí Charvát: „Úplné opomenutí 

strategických cílů a přílišná koncentrace pozornosti na operativní a krátkodobé problémy 

firmy můţe mít za následek rozmach firmy, ale zakrátko můţe přijít tvrdý dopad do reality. 

                                                   
2
 KORÁB, V., PETERKA, J., REŢŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán.  2007. s. 9-10. 

3
 CHARVÁT, J. Firemní strategie pro praxi. 2006. s. 21. 
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Naopak zanedbání operativního řízení a přílišná orientace na plánování růţové budoucnosti 

můţe přivodit rovněţ brzký kolaps. Platí tedy: nepřeceňovat operativní a taktické 

rozhodování, ale ani nepodceňovat význam strategie.“
4
 

 

Jiţ bylo řečeno, ţe podnikatelský plán slouţí ke dvěma zásadním účelům – k vnitřní 

potřebě podniku jako podklad pro další strategické řízení podniku a k vnější potřebě, pro 

mimopodnikové účely, například při ţádosti o bankovní úvěr apod. 

 

Na podnikatelském plánu jsou tak zainterosováni tři typy osob – majitelé, manaţeři 

a potencionální investoři. Přičemţ první dvě skupiny mohou splývat v jednu, zvláště 

v případě podniků jednotlivce – mikropodniků. V podmínkách České republiky jsou to 

zejména ţivnosti a podniky s jednoduchou vnitřní strukturou.
5
 

 

Majitelé vyuţívají podnikatelské plány zejména pro plánování budoucnosti svých 

podniků, pro plánování změn a řízení růstu podniku. V tomto případě jde zejména o 

definování a stanovení způsobu naplňování strategie podniku. Největší uplatnění nachází  

podnikatelský plán pro majitele v období zahájení podnikání, při nákupu nového podniku a 

v období změny.
6
 

 

Manaţeři jsou často tvůrci podnikatelského plánu a současně jeho uţivateli. 

Podnikatelský plán je pro ně především plánovacím nástrojem, například při uvádění 

nového výrobku na trh, v období vytváření pracovního týmu a samozřejmě v období 

realizace jakékoliv změny je podnikatelský plán podkladem pro zásadní rozhodnutí. 

Podnikatelský plán také této skupině slouţí jako pomoc při získávání peněz.
7
 

 

Pro třetí skupinu osob – investory, ať banky či ostatní investory, slouţí 

podnikatelský plán především jako podklad k rozhodnutí zda úvěr či investici poskytnout. 

                                                   
4
 CHARVÁT, J. Firemní strategie pro praxi. 2006. s. 30.  

5
 KORÁB, V., PETERKA, J., REŢŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán.  2007. s. 22.  

6
 Tamtéţ, s. 22-25. 

7
 Tamtéţ, s. 22-25. 
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Hledají v podnikatelském plánu odpověď na klíčovou otázku návratnosti investice zpět 

s patřičným ziskem. Zde je třeba odlišit přístup banky a ostatních investorů. Banku zajímá 

jestli během doby splatnosti půjčky bude podnik schopen splácet jak jistinu, tak úroky. 

Ostatní investoři se zabývají především situacemi, ve kterých se zhodnocuje kapitál. Jejich 

investice se vrací zpět například teprve aţ v momentě prodeje podniku. Podnikatelský plán 

je pro tuto třetí skupinu osob pomocí především k ocenění rizika investice a k ocenění 

kvality managementu.
8
 

 

Podnikatelský plán je ale především oporou pro samotného podnikatele, i kdyţ se 

neuchází o nový kapitál či půjčku, je dobrým zvykem mít jasně vytyčené cíle, uvědomovat 

si veškeré úskalí a bariéry, které bude nutné překonat, nastavit si reálný časový horizont 

atd. Zde víc neţ kde jinde platí úsloví „lepší dělat chyby na papíře neţ na trhu“.  

 

Podnikatelský plán umoţňuje poměřovat plány s realitou, a pokud se liší, 

identifikovat jak a proč. Pomáhá plánovat výdaje, získávat lepší podmínky od dodavatelů či 

leasingových společností. Pokud podnik hledá nové klíčové zaměstnance podnikatelský 

plán je ujistí, ţe budou zaměstnáni v dobře vedené a perspektivní firmě.  Nutí podnikatele 

uvaţovat o svém podniku z globálnějšího pohledu, odkrývá příleţitost pro strategický 

rozvoj podniku, který často není řešen díky přemíře taktických a operativních úkolů a 

problémů. 

 

4.2 Verze podnikatelského plánu 

Kaţdý podnikatel by měl mít k dispozici několik verzí podnikatelského plánu, podle 

to k jakému účelu chce podnikatelský plán dále pouţít. 

                                                   
8
 KORÁB, V., PETERKA, J., REŢŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007. s. 22-25. 
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4.2.1 Minutová prezentace podnikatelského plánu 

V tomto případě se jedná o verbální prezentaci v délce trvání maximálně jedné 

minuty – jedna minuta je vodítkem, nikoli pravidlem. Účelem výtahové prezentace není 

nahradit podnikatelský plán, ale pouze zaujmout potencionálního investora, se kterým se 

podnikatel můţe nahodile setkat. 

 

Tato minutová prezentace by měla obsahovat následující prvky: 

1) Co je podnikatelova myšlenka. 

2) Jak je s touto myšlenkou daleko. 

3) Jaké trhy existují pro uplatnění jeho myšlenky. 

4) Jaké výhody na těchto trzích má. 

5) Jaké výhody má oproti konkurenci. 

6) Jak hodlá získat peníze. 

7) Kolik bude potřebovat celkem. 

8) Kolik z toho bude potřebovat financovat externě a co za to nabízí investorovi. 

9) Kdo je součástí jeho týmu. 

10) Jaký je potencionální zisk pro investora.
9
 

 

4.2.2 Exekutivní souhrn  

V tomto případě se jedná vţdy o písemný dokument, písemnou prezentaci, většinou 

o rozsahu jedné, maximálně dvou stran formátu A4. 

 

Tento dokument je jiţ předkládán investorům či bankám, je proto třeba zváţit také 

začlenění odstavce o odmítnutí zodpovědnosti. Podnikatel v tomto odstavci upozorní 

potencionálního investora, ţe daný plán není například  konkrétní nabídkou akcií, ale jedná 

se o pouhý obraz podnikatelských záměrů. Pokud by pro ilustraci podnikatel udělal při 

sestavování podnikatelského plánu chybu v trţním průzkumu, mohlo by se stát, ţe by tak 

                                                   
9
 Jak napsat podnikatelský plan aneb kudy vede cesta k úspěchu. [online]. 2010. s. 45.  
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investorům nechtěně poskytoval mylné informace a tento stav by mohl vést aţ k obhajobě 

daných čísel u soudu. Zkušeného finančníka taková slova neodradí, ale podnikatel je 

v případě potencionálního soudního sporu chráněn. Je vhodné například uvést: „Tento 

podnikatelský plán byl připraven pouze jako všeobecný průvodce podnikatelskými záměry 

firmy XY, a to na základě dostupných informací a v dobré víře v jejich přesnost.“
10

 

 

V úvodu exekutivního souhrnu, by mělo být v několika  větách popsáno, o jaký typ 

investice se jedná a kolik peněz podnikatel potřebuje. Je třeba popsat podstatu 

podnikatelského návrhu, a to bez přílišné odborné terminologie, tak aby daný podnikatelský 

záměr byl pro investora srozumitelný. Je třeba aby potencionálnímu investorovi bylo z této 

formy podnikatelského plánu jasné nejen kolik peněz podnikatel potřebuje, ale také kde 

sídlí, jaká je historie jeho podniku, zda jiţ byli učiněny všechny přípravné kroky k  realizaci 

daného podnikatelského záměru. Podnikatel by měl naznačit zdroje příjmu i to, jak hodlá 

nových peněz vyuţít, ale také kolik peněz jiţ pouţil z vlastních zdrojů. Investor by také měl 

být ujištěn o  zkušenostech a kompetencích podnikatele samotného, tak jeho pracovního 

týmu. Dále je třeba popsat produkt a jemu příslušný trh, včetně postavení konkurence. Další 

část by měla podnikatelský model popsat z finančního hlediska. Je třeba naznačit, obvykle 

na tři roky dopředu, jaký je předpokládaný obrat, jaké náklady a jaké zisky. Cílem je ukázat 

směr a tendenci, která musí směřovat k zisku. V závěru by měla být obsaţena nabídka pro 

investora a kontaktní údaje na daný podnikatelský subjekt. 

 

Exekutivní souhrn je také součástí úplného podnikatelského plánu, přičemţ tato 

jeho kapitola je zpracovávána aţ po sestavení celého podnikatelského plánu. Popis 

základních charakteristik společnosti i projektu ve stručné, srozumitelné a přesvědčivé 

formě, je často jedna z prvních kapitol, kterou daný investor hodnotí a na základě které si 

udělá prvotní náhled na celý projekt. Exekutivní souhrn musí být zpracován s ohledem na 

povahu a cíl podnikatelského záměru a je třeba mu věnovat mimořádnou pozornost.
11

 

 

                                                   
10

 Jak napsat podnikatelský plan aneb kudy vede cesta k úspěchu. [online]. 2010. s. 32. 
11

 Tamtéţ. s. 80-82. 
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4.2.3 Zkrácený podnikatelský plán 

Zkrácený podnikatelský plán je na rozdíl od dvou předchozích forem jiţ velice 

komplexním dokumentem. Zkrácený i úplný podnikatelský plán mají shodnou strukturu, 

odlišují se však hloubkou, do které jsou rozvíjeny jednotlivé detaily. Důvodem je zatím 

nedostatečná důvěra v potencionálního partnera. Podnikatel se totiţ po odhalení všech 

svých detailních plánů dostává do nebezpečí, ţe jím poskytnuté informace budou zneuţity, 

okopírovány. Řadu inovativních nápadů nelze ochránit patentem a podnikatelský subjekt si 

musí dávat pozor, aby neprozradil celou podstatu svého obchodního tajemství. 

 

4.2.4 Plný podnikatelský plán 

Plný podnikatelský plán si neklade za cíl nic jiného, neţ všechny tři jeho 

předcházející podoby. Jde opět o vykreslení pravdivého a přesvědčivého obrázku o 

schopnostech a záměrech podnikatele a o potencionálním výnosu daného projektu ať uţ pro 

podnik samotný nebo pro osloveného investora. 

 

Podnikatel musí v podnikatelském plánu odpovědět na to co dělá, co potřebuje a co 

nabízí. Je třeba odpovědět na sérii otevřených otázek kdo, kdy, kde, jak, co, proč a kolik. 

Nutností je zmínit všechny relevantní informace, které jsou nutné pro pozitivní rozhodnutí 

případného investora. Přesná struktura podnikatelského plánu je v mé diplomové práci 

popsána v následující kapitole Struktura podnikatelského plánu. 

 

Je třeba mít na paměti, ţe součástí úplného podnikatelského plánu jsou také i velmi 

citlivá či důvěrná data o podniku a jeho dalších záměrech, jsou zde detailně popsány 

výrobní procesy, technologie, či duševní vlastnictví. Doporučuje se proto podepsat tzv. 

Smlovu o utajení – Non Disclosure Agreement. V této smlouvě se investor zavazuje, ţe 

veškeré informace, které mu podnikatel poskytnul, pouţije pouze v rámci procesu 

zvaţování konkrétní investice a tyto informace sám ani zprostředkovaně nepouţije pro své 

vlastní účely. Smlouva o utajení je pro investora velmi omezující do budoucna a pokud 
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podnikatel chce, aby ji investor akceptoval, pak by smlova měla být omezena na přesný 

časový úsek (např. šesti měsíců), anebo musí být daná oblast utajení co nejpřesněji 

definována.
12

 

 

4.3 Struktura podnikatelského plánu 

Struktura podnikatelského plánu není normativně stanovena. Jeho obsah je 

individuální záleţitostí kaţdého podniku, nicméně základní atributy by měl obsahovat 

kaţdý podnikatelský plán, ať je zpracován pro jakýkoli podnik či jakkoukoli cílovou 

skupinu, a to především hovoříme-li o plném či zkráceném podnikatelském plánu. Ve své 

diplomové práci nastiňuji strukturu podnikatelského plánu tak, jak ji popsali autoři Koráb, 

Peterka, Reţňáková ve svém titulu Podnikatelský plán. 

 

4.3.1 Titulní strana, obsah, úvodní kapitoly 

Titulní strana podnikatelského plánu slouţí jako identifikační část. Měla by proto 

obsahovat údaje jako název dokumentu, případně i jeho podtitul, který charakter 

dokumentu upřesní, dále název, právní formu a sídlo daného podniku a přesné označení 

autora či autorů podnikatelského plánu společnosti.  

 

Za titulní stranou by měl následovat úplný obsah dokumentu, včetně seznamu 

jednotlivých příloh podnikatelského plánu. Dále pak kontaktní informace ve smyslu 

telefonního a emailového spojení, webové stránky atd. Je vhodné hned na počátku 

definovat pouţívané zkratky, případně vysvětlit méně známé pojmy, které podnikatelský 

plán obsahuje, a také uvést v kapitole řízení dokumentu, jaký je charakter nakládání 

                                                   
12

 Jak napsat podnikatelský plan aneb kudy vede cesta k úspěchu. [online]. 2010. s. 80-82. 
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s dokumentem, např. jaký je stupeň jeho utajení, informovat o procesu tvorby a schvalování 

plánu apod.
13

 

 

4.3.2 Exekutivní souhrn 

Jak jsem jiţ uvedla v kapitole 4.2.2 exekutivní souhrn je abstraktem celého 

podnikatelského plánu, který můţe existovat jak samostatně, tak být součástí 

podnikatelského plánu jako celku, přičemţ je třeba zdůraznit, ţe je částí zásadní a klíčovou.  

 

Jak uvádí autoři „exekutivní souhrn je miniaturou celého podnikatelského plánu, 

která stručně a výstiţně popisuje: 

 

1) zakladatele / manaţera či manaţerský tým (klíčové lidi) s uvedením argumentů, 

proč bude právě jím záměr úspěšně realizován; 

2) produkty a sluţby, přičemţ vypichuje, čím jsou speciální a atraktivní pro trh; 

3) trh s identifikací trţního výklenku či jiného typu atraktivní trţní příleţitosti 

s jejími jedinečnými faktory; 

4) silné stránky, výhody a kompetence či jiná významná aktiva podniku; 

5) klíčová finanční data v jednoduché tabulkové formě (objem obchodů, 

předpokládaný zisk a cash-flow pro nejbliţší budoucnost); 

6) potřebné finanční zdroje a jak budou spotřebová(vá)ny.“
14

 

 

4.3.3 Základní údaje o firmě 

V této části podnikatelského plánu jsou uvedeny základní informace o podniku. 

V této kapitole je nutné uvést informace jakou zákonnou formu daný podnik má a jaká je 

jeho klíčová ţivnost či ţivnosti, které podnik provozuje. Patří sem také kontaktní údaje o 

sídle firmy. 

                                                   
13

 KORÁB, V., PETERKA, J., REŢŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán  2007. s. 100. 
14

 Tamtéţ. s. 75. 
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Zaznít v této kapitole podnikatelského plánu by také měla vize celé společnosti a 

měl by být definován dlouhodobý strategický cíl podniku. 

 

Zcela zásadní je prezentace produktů a sluţeb, s kterými podnik obchoduje a 

realizuje tak svoje výnosy a zisky. Popis produktů a sluţeb v této části by měl být 

dostatečně konkrétní a detailní, tak aby bylo jasné, které produkty či sluţby jsou pro trh 

zajímavé a konkurenceschopné a kudy se bude ubírat další produktový vývoj ve 

společnosti.
15

 

 

4.3.4 Organizační struktura a lidský kapitál 

Důleţitou součástí podnikatelského plánu je popis organizace podnikání. Jde o to 

vykreslit, jak je podnik strukturovaný, popsat a zdůvodit organizační strukturu a šířeji 

popsat manaţerský tým, který danou společnost řídí. Blíţeji je třeba se v této části věnovat 

zaměstnancům společnosti obecně – jaké jsou jejich úkoly, odpovědnost, jaké poţadavky 

na ně společnost klade a také jaká je jejich motivace. 

 

Organizační struktura a procesy, které v ní probíhají jsou jedním z rozhodujících 

faktorů, které rozhodují o tom, jak organizace funguje ve vztahu ke svému vnitřnímu a 

vnějšímu prostředí. 

 

Všechny organizace mají podobu více či méně formalizované struktury. Tato 

struktura, která zahrnuje síť rolí a vztahů, má dopomáhat tomu, aby kolektivní úsilí všech 

členů organizace bylo jasně organizováno a tak se dosáhlo konkrétních výsledků.
16

 

 

Podle Amstronga se na strukturu organizace můţeme dívat jako na „rámec pro 

zabezpečování práce. Tento rámec je tvořen jednotkami, funkcemi, divizemi, odděleními a 

formálně vytvořenými pracovními týmy, do nichţ jsou seskupovány činnosti týkající se 

                                                   
15

 KORÁB, V., PETERKA, J., REŢŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007. s. 76-77.  
16

 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. 2007. s. 246. 
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jednotlivých procesů, projektů, výrobků, trhů, zákazníků, geografických oblastí nebo 

odborných disciplín. Struktura ukazuje, kdo je odpovědný za řízení, koordinování a výkon 

těchto činností a definuje hierarchii řízení – „řetězec velení“ – a tak výslovně říká, kdo je 

na kaţdé úrovni v organizaci odpovědný komu a za co.“
17

 

 

Struktura organizace je obvykle popsána v podobě organizačního schématu – 

organigramu. Organigram je však svojí povahou popisem vertikální vztahů, vykresluje 

postavení jednotlivých zaměstnanců společnosti ve firemní hierarchii a ukazuje 

jednoznačně na vztahy nadřízenosti a podřízenosti, na pravomoci kontrolní a příkazové. 

Organigram však neukazuje vztahy horizontální a diagonální, které existují mezi lidmi 

různých organizačních jednotek a oddělení, a nerespektuje skutečnost, ţe příkazy a 

informace potřebné pro kontrolu uvnitř společnosti neputují vţdy jen směrem nahoru či 

dolů jak ukazuje dané schéma. 

 

Základní typy organizace jsou dle Amstronga: 

 Organizace typu „linie a štáb“ 

„Liniová úroveň struktury je tvořena funkcemi a manaţery, kteří jsou přímo 

zapojeni do plnění primárních úkolů organizace, například do výroby a 

prodeje nebo do řízení organizace jako celku. Štáb v takových funkcích, 

jako jsou finance, personalistika a technika, poskytuje sluţby linii a 

umoţňuje vykonávat její práci.“
18

 

 Divizní typ organizací 

„Zde se jedná o strukturování organizace do odělených divizí, z nichţ kaţdá 

se zabývá samostatnou výrobou, prodejem, distribucí nebo sluţbami, 

popřípadě obsluhuje určitý trh. V ústředí pak mohou být soustředěny takové 

odborné útvary, jako například finance, plánování, personalistika, právo, 

                                                   
17

 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. 2007. s. 246-247.  
18

 Tamtéţ. s. 247. 
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konstrukce a vývoj, které divizím poskytují své sluţby a vykonávají určitou 

míru kontroly nad příslušným úsekem činnosti divizí.“
19

 

 Decentralizované organizace 

Tyto organizace decentralizují většinu svých činností a udrţují na ústředí 

pouze jakýsi základní personál, který se zabývá finanční kontrolou, 

strategickým plánováním, právními záleţitostmi a někdy i záleţitostmi 

personálními.
20

 

 Maticové organizace 

Maticové organizace jsou zaloţené na projektech. Vytváření a podoba 

projektu je řízena manaţerem projektu, který nemá ţádný stálý personál, 

snad s vyjímkou několika administrativních pracovníků nebo sekretariátu. 

Manaţer projektu si členy svého projektového týmu vybírá z odborných 

skupin, z nichţ kaţdá má svého manaţera, který je zodpovědný za rozvoj a 

řízení této skupiny. Tito jedinci jsou zařazeni do projektového týmu a za 

výsledky své práce jsou zodpovědni manaţerovi projektu, ale i nadále za 

svůj celkový výkon jsou zodpovědni manţerovi své odborné skupiny.
21

 

 Flexibilní (pružné) organizace 

Tyto organizace jsou schopny rychle se adaptovat na nové poţadavky a 

fungovat plynule. Tyto organizace mají dvě skupiny pracovníků – tzv. jádro, 

coţ jsou pracovníci vykonávající rozhodující a trvalé činnosti oganizace a 

dále tzv. periferii, coţ jsou pracovníci zaměstnávaní na dohodu, tedy 

dočasně pracující podle potřeby organizace. Počet pracovníků lze tedy 

rychle zvýšit nebo sníţit podle toho, jaké mnoţství práce je v organizaci 

momentálně zapotřebí.
22

 

 Organizace založené na procesech (procesní organizace) 

Organizace zaloţená na procesech se zaměřuje na horizontální procesy, stále 

zde ještě existují funkční útvary a funkce vytvořené například pro výrobu, 

                                                   
19

 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. 2007. s. 247. 
20

 Tamtéţ. s. 247. 
21

 Tamtéţ. s. 248. 
22

 Tamtéţ. s. 248. 
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prodej a dodávání výrobků, ale důraz je kladen na to, aby tyto funkční 

útvary spolupracovali na multifunkčních projektech. Týmy společně zvaţují 

jak reagovat na poţadavky zákazníků a kvalita a neustálé zlepšování je 

jejich společnou odpovědností.
23

 

 

Za stěţejní aktivum, jmění, či bohatství podniku lze dnes jednoznačně povaţovat 

její zaměstnance, lidský kapitál. Lidský kapitál je klíčovou sloţkou trţní hodnoty podniku.  

 

Lidský kapitál definovali např. Bontis a kol.: „Lidský kapitál představuje lidský 

faktor v organizaci: je to kombinace inteligence, dovedností a zkušeností, co dává 

organizaci její zvláštní charakter. Lidské sloţky organizace jsou ty sloţky, které jsou 

schopny učení se, změny, inovace a kreativního úsilí, coţ je-li řádně motivováno 

zabezpečuje dlouhodobé přeţití organizace.“
24

 

 

Za nejdůleţitější pro výkon podniku lze povaţovat takové rysy lidského kapitálu 

jako jsou flexibilita a kreativita jedinců, jejich schopnost rozvíjet během času své 

dovednosti a motivovaně reagovat na různé okolnosti.  

 

Lidský kapitál společnosti je třeba také pravidelně měřit, tak aby vedení podniku 

mělo představu o hodnotě vysokého pracovního výkonu a mohlo tak vytvářet a realizovat 

politiku odměňování a politiku řízení pracovního výkonu, která bude přitahovat stabilizovat 

a motivovat vysoce výkonné pracovníky. Toto měření je také zcela zásadní pro firemní 

rozhodnutí o výběru a povyšování pracovníků, kde tento výběr právě měření propojuje 

s prověřenými modely schopností.
25

 Řídit lidský kapitál nelze bez měření. Měření lze 

vyuţít ke sledování pokroku v dosahování strategických cílů v oblasti lidských zdrojů, ale 

také k hodnocení efektivnosti personální práce, a zejména k hodnocení efektivnosti a 

produktivity práce jednotlivých zaměstnanců a ke sledování jejich rozvoje a  potřeb pro 

jejich další vývoj. 

                                                   
23

 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. 2007. s. 248-249. 
24

 Tamtéţ. s. 50. 
25

 Tamtéţ, s. 54. 
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Kaţdá společnost by měla mít definovánu svoji strategii lidských zdrojů. Strategie 

lidských zdrojů charakterizuje „obecné záměry organizace o tom, jak by měli být lidé řízeni 

a rozvíjeni, jaké kroky by se měly podniknout, aby organizace přilákala a udrţela si 

potřebné lidi a aby tito lidé byli pokud moţno oddaní, motivovaní a angaţovaní.“
26

 Dobrá 

strategie lidských zdrojů ve firmě vede k tomu, ţe lidé skutečně cítí, ţe jsou oceňováni. 

Dělá z nich lidi znalé organizace a zabezpečuje, aby kaţdý měl jasno, kde se nachází jako 

člen skupiny či týmu, či kde se nachází jako jednotlivec. Dobrá strategie musí ukazovat, jak 

je práce jednotlivce, skupiny či týmu v souladu právě s touto stategií, a také jak jsou lidé za 

své zásluhy a práci odměňováni a jak by měli v organizaci růst a rozvíjet se.
27

 

 

4.3.5 Analýza makroprostředí a mikroprostředí společnosti 

Základem pro kaţdé lidské konání a rozhodování je dobrá analýza. Příprava 

kaţdého plánu včetně toho podnikatelského musí být podloţena výstupy analýzy, která 

samozřejmě v případě podnikatelského plánu je mnohem více strukturovanější a 

formalizovanější neţ při běţném denním rozhodování. 

 

Pro strukturovanější provádění analýzy je účelné rozlišit analýzy vnitřních a 

vnějších podmínek a vyuţít některých analytických nástrojů a metod jako je SLEPT 

analýza, Porterův model konkurenčních sil a další. Neopomenutelnou součástí analytické 

části je také zhodnocení vlastních produktů či sluţeb společnosti a také způsobů jejich 

propagace, distribuce a cenové politiky. Důleţité je následně fakta shrnout a provést SWOT 

analýzu. 

 

4.3.5.1 SLEPT analýza 

SLEPT analýza je metodou slouţící k identifikaci a zkoumání externích faktorů. 

Tato analýza je zaloţena na zkoumání sociálních, legislativních, ekonomických, politických 

                                                   
26

 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. 2007. s. 124. 
27

 Tamtéţ. s. 128.  
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a technologických faktorů v okolí podniku. Analýza se nesoustředí pouze na současný stav, 

ale snaţí se předvídat i budoucí vývoj v těchto pěti oblastech a věnuje pozornost moţným 

budoucím změnám. 

 

Sociální oblast – v této části se analýza soustředí především na získání přehledu o 

stavu a vývoji demografického prostředí. Manaţeři se zajímají o velikost a růst populace, 

její sloţení, geografické rozčlenění a hustotu, o trendy mobility, věkové rozdělení, 

porodnost, trendy ţivotního stylu, vzdělanost obyvatelstva a další. Základním trendem 

v rozvinutých zemích je měnící se věková struktura populace ve smyslu stárnutí populace a 

zvyšování průměrného věku a dále stěhování obyvatel z venkovských sídel do městských 

aglomerací. V této oblasti zkoumání se analýza zaměřuje také na faktory kulturní tradice a 

nákupní zvyklosti, ale také na faktory jako je trh práce, vliv odborů, míra korupčního 

prostředí apod. 

 

Legislativní oblast – zde je oblast zájmu jednoznačně vymezena právním 

systémem. Analýza se v tomto bodě zaměřuje na existenci a také funkčnost jednotlivých 

zákonných norem, na vymahatelnost práva, efektivní práci soudů, včetně soudů 

rejtříkových, ale také na jednoznačnost interpretace práva laiky. 

 

Ekonomická oblast – hlavními ukazateli sledovanými v této části analýzy jsou 

míra inflace, úroková míra, reálný příjem domácností, hrubý domácí produkt, míra 

nezaměstnanosti, směnný kurz, velikost státního rozpočtu či obchodní deficit. Analýzou 

takových údajů potom získáváme přehled o tom, zda spotřebitelský či průmyslový trh mají 

růstovou tendenci, či zda existují překáţky v jejich dalším rozvoji. Důleţitým bodem je 

také zhodnocení role státu, který se svými opatřeními snaţí ekonomiku stabilizovat a 

některé jevy jako nezaměstnanost či inflaci regulovat. I nejliberálnější zastánci volného trhu 

uznávají, ţe systém nejlépe funguje s určitou mírou regulace, která můţe podpořit 
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konkurenční prostředí a můţe zajistit rovné podmínky na trhu zboţí a sluţeb. Dá se říci, ţe 

téměř kaţdá  aktivita podniku podléhá celé řadě zákonů a nařízení.
28

 

 

Politická oblast – zde je v centru zájmu hodnocení politického systému, politické 

stability v dané zemi, politické trendy a postoje k podnikání jako např. postoj vůči 

privátním či zahraničním investicím, či obecně k regulaci trţního hospodářství. Důleţité je 

také zhodnocení síly vlivu různých lobbystických skupin, jeţ ovlivňují a omezují různé 

organizace a jednotlivce. 

 

Technologická oblast – zde je důleţitým ukazatelem technologická vyspělost 

země, inovační trendy, komunikační a výpočetní technologie, rychlost a míra zastarávání 

jednotlivých technologií, vědecký výzkum v zemi apod. Důleţitým ukazatelem 

technologické vyspělosti je také úrověň infrastruktury. 

 

4.3.5.2 Porterův model konkurenčních sil 

Michael Porter vytvořil systém analýzy, který se zaměřuje na faktory ovlivňující 

podnikání v konkurenčním prostředí. Porter tvrdí, ţe podnik dříve neţ  vstoupí na trh, musí 

analyzovat „pět sil“, které ohroţují vstup. Popsal tak pět sil, které rozhodují o vlastní 

atraktivitě trhu či trţního segmentu, kterými jsou: 

 

 Vyjednávací síla zákazníků 

 Vyjednávací síla dodavatelů 

 Hrozba vstupu nových dodavatelů 

 Hrozba substitů 

 Rivalita firem působících na daném trhu 

 

Úkolem managementu je  analyzovat tyto síly a navrhnout postup, jak proti těmto 

silám působit, či jak se jim bránit. 

                                                   
28

 KOTLER, P., WONG, V., SAUNDERS, J., ARMSTRONG, G. Moderní marketing. 2007. s. 154. 
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Vyjednávací síla zákazníků 

Pokud je zákazník velmi významným odběratelem z pohledu objemu prodejů, nebo 

z pohledu prestiţe a image dodavatele,  a jestliţe můţe vzhledem k povaze nakupovaných 

produktů snadno přejít ke konkurenci nebo hrozí, ţe v případě problémových jednání 

s dodavatelem si dané produkty začne vyrábět sám, tak pak je jeho vyjednávací pozice 

velice silná. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Pokud dodavatel vystupuje na trhu jako monopolista, případně na trhu je jen velmi 

malý počet dalších dodavatelů a neexistují-li na trhu snadno dostupné substituty, pak má 

dodavatel jednoznačnou výhodu v obchodních jednáních. Vyjednávací sílu dodavatelů také 

posiluje fakt, ţe zákazník poptává vysoce diferencované zboţí, či v důsledku vysokého 

tlaku na kvalitu nemůţe snadno přejít k jinému dodavateli. Dalším výrazným faktorem je, 

pokud zákazník není schopen ovlivňovat jiné zákazníky a není významným distributorem 

nebo velkoobchodníkem dodavatele. 

 

Hrozba vstupu nových dodavatelů 

V rámci marketingových analýz konkurenčního prostředí se jedná o často 

opomíjený faktor. Riziko vstupu nové konkurence na daný trh lze zjišťovat a odhadovat dle 

charakteru trhu, jeho atraktivnosti, růstu, budoucího vývoje, ale také podle dosahovaného 

zisku v odvětví, podle úrovně současné konkurence či podle překáţek pro vstup na daný 

trh. Vstup nových firem do odvětví ovlivňuje i vládní politika udělování licencí, 

stanovování bezpečnostních a dalších předpisů apod. 

 

Hrozba substitutů 

Segment trhu se stává neatraktivním, pokud existují skutečné nebo potenciální 

substituty daného produktu. Hrozba substitutů se dále zvyšuje pokud konkurenční podnik 

dodává na trh substituty s niţšími náklady, případně pokud jsou náklady na přestup na 

substitut nízké. 
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Rivalita firem působících na daném trhu 

Konkurence je nejsilnějším faktorem ovlivňujícím postavení podniku na trhu. 

Kaţdý podnik většinou soupeří s velkým mnoţství konkurenčních společností, které se 

snaţí porazit lepší strategií a taktikou. Rivalita firem se prudce zvyšuje v lukrativních 

oborech s rostoucím trhem či výnosných z pohledu zisku. 

 

4.3.5.3 Analýza portfolia – Bostonská matice 

Bostonská poradenská skupina (BCG), přední poradenská skupina v oblasti 

managementu, vyvinula a popularizovala přístup známý jako matice růst-podíl. Tempo 

růstu trhu na vertikální ose představuje roční tempo růstu trhu, na němţ jsou obchody 

realizovány. Horizontální osa představuje relativní trţní podíl daného podniku vzhledem 

k trţnímu podílů největšího konkurenta.
29

 

 

Matice růst – podíl je rozdělena do čtyř kvadrantů, z nichţ kaţdý představuje 

odlišný charakter podnikání: 

 

 Otazníky – „jde o podnikatelské aktivity firmy, které se uskutečňují na 

trzích s vysokým tempem růtu, avšak vykazují nízké relativní trţní podíly. 

Většina podnikatelských aktivit bývá zahajována jako otazníky proto, ţe se 

firma snaţí vstoupit na trh, který prudce roste, obvykle však na něm jiţ 

operuje vedoucí firma. Otazník vyţaduje velkou peněţní  hotovost pro 

vybudování dostatečných výrobních a pracovních kapacit, aby firma udrţela 

krok s prudkým tempem růstu trhu a aby se jí navíc podařilo převzít roli 

vůdce na trhu.“
30

 

 

 Hvězdy – „hvězda má vedoucí postavení na trhu s prudkým růstem. Nemusí 

to však znamenat, ţe vykazuje kladný zisk, firma totiţ musí vynakládat 

                                                   
29

 KOTLER, P. Marketing management. 2001. s. 82. 
30

 Tamtéţ, s. 83. 
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vysoké finanční prostředky, aby se na trhu s vysokým tempem růstu udrţela 

a odráţela trvale konkurenci.“
31

 

 

 Peněžní krávy – peněţní kráva produkuje pro firmu velkou peněţní 

hotovost. Firma nemusí investovat do rozšiřování svých kapacit, neboť 

tempo růstu je niţší neţ 10% a protoţe daný produkt zaujímá vedoucí 

postavení na trhu dosahuje tak vyšších podílů na celkovém zisku. V případě, 

kdy peněţní kráva začne ztrácet svůj vysoký relativní trţní podíl, je třeba,  

aby do ní firma začala investovat, aby si své vedoucí postavení na trhu 

udrţela.
32

 

 

 Psi – to jsou takové produkty, které vykazují slabé relativní trţní podíly na 

trzích s nízkým tempem růstu. Tyto produkty produkují nízké zisky nebo 

dokonce ztráty, firma musí dobře zváţit, zda tyto produkty bude ve svém 

portfoliu udrţovat.
33

 

 

Pro úspěšnou podnikatelskou činnost je nutné mít produkty umístěny nejen 

v kvadrantu „dojné krávy“, ale také v kavdrantech „hvězdy“ a „otazníky“. 

 

Bostonský model je diagnostickým nástrojem jehoţ praktické vyuţití se doporučuje 

zejména pro dlouhodobé plánování s horizontem pět a více let, případně pro řešení 

optimalizace zisku podniku.
34

 

 

4.3.5.4 Marketingový plán  

Marketingový plán je vlastně strategickým plánem společnosti, který se snaţí 

odpovědět na otázku: Jak sladit to, co chce a potřebuje vnější svět s posláním, cíly a zdroji 

podniku?
35
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V současné době se většina velkých společností neobejde bez marketingových 

oddělení, která získávají na stále větší důleţitosti a významnosti. Pracovníci 

marketingového oddělení činí závaţná rozhodnutí týkající se konečné podoby produktu, 

jeho ceny, způsobu propagace a nákladů na ni a také rozhodnutí týkající se distribučních 

kanálů.  

 

Marketingový plán  je ústředním nástrojem pro řízení a koordinování 

marketingového úsilí, který by měl být sestavován nejen pro dobu současnou a případně 

pro blízkou budoucnost, ale také pro delší časový horizont s ohledem na dlouhodobou 

strategii společnosti. 

 

Soubor nástrojů, které podnik vyuţívá k tomu, aby dosáhl svých marketingových 

cílů na daném trhu označujeme jako „marketingový mix“. Rozlišujeme dva typy 

marketingových mixů, tzv. marketingový mix 4P – produktový marketingový mix a tzv. 

marketingový mix 4C – zákaznický marketingový mix. 

 

4.3.5.5 Marketingový mix „4P“ 

Součástí produktového marketingového mixu 4P jsou čtyři základní skupiny 

marketingových nástrojů: produkt (product), cena (price), propagace (promotion), místo 

(place). Všechny tyto součásti marketingového mixu jsou na sobě závislé a vzájemně 

propojené. 

 

 Produkt – zahrnuje veškeré výrobky a sluţby, které podnik nabízí. Tedy 

cokoli co podnik prodává, pronajímá, nabízí k pouţití či spotřebě. Do této 

skupiny patří marketingové nástroje jako obal, design produktu, kvalita 

produktu, záruka  či také sluţba s produktem spojená, jako například 

servisní prohlídky apod. 
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 Cena – se rovná hodnotě, kterou zákazníci za daný produkt zaplatí. Cenová 

politika vyšších cen kalkuluje s vyššími cenami, které mají odráţet 

jedinečnost a velmi vysokou kvalitu produktu, který podnik nabízí. Naopak 

na druhé straně je politika různých slev, výprodejů, slevových kupónů, 

zákaznických cen apod. 

 

 Propagace – je obecně souhrnem všech aktivit firmy, které vedou k tomu, 

aby spotřebitel byl o produktu dobře informován s cílem ovlivnit jeho 

nákup. Do této oblastí patří reklama, podpora prodeje, public relations, 

osobní prodej, přímý marketing, a také e-promotion. 

 

 Místo – v této oblasti jde o zajištění dostupnosti produktů pro zákazníky ve 

správném čase na správném místě. Kaţdá společnost pro zajištění výše 

uvedeného pouţívá různé distribuční kanály. Vyuţívá buď přímou 

distribuční cestu a své produkty prodává ve svých podnikových prodejnách 

nebo cestou tzv. přímého prodeje, a nebo distribuční cestu nepřímou 

s některým z mezičlánků jako velkoobchod, maloobchod či agent 

zprostředkovatel. 

 

Model „4P“ se postupně rozšiřuje o další skupiny nástrojů jako jsou veřejné mínění 

(public opinion), politika (politics), vášeň – vztah k produktu či značce (passion), lidé 

(people) a další. 

 

4.3.5.6 Marketingový mix „4C“ 

Zákaznický marketingový mix se orientuje výhradně na zákazníka a na jeho 

potřeby, přání a očekávání. Čtyři základní součásti tohoto marketingového mixu jsou: 

zákazník (customer), cena (cost), dostupnost (convenience) a komunikace 

(communications). 
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Marketingový mix „4C“ je východiskem pro určování marketingové strategie 

moderního podniku, na jehoţ základě rozeznáváme marketingové strategie produktové, 

cenové, distribuční a komunikační.
36

 

 

 Produktové strategie – jsou historicky spojeny s marketingovým mixem 

„4P“, produkt  však v tomto případě není určován podnikem, ale přáním, 

potřebou a očekáváním zákazníků, coţ vychází z produktového mixu „4C“ a 

z jeho prvního bodu C – Customer (zákazník). Součástí těchto strategií je 

definování produktových řad, které jsou zaměřeny na jednotlivé trhy, řízení 

výrobních cyklů výrobků, inovační strategie nebo také řízení hodnoty 

značky a image podniku.
37

 

 

 Cenové strategie – vycházejí z druhého „C“ – Cost to the Customer (náklad 

pro zákazníka) konceptu marketingového mixu „4C“. Tento náklad není 

pouhou cenou produktu, ale zahrnuje také čas, který zákazník stráví 

nákupem produktu, úsilím při vyhledávání informací o produktu a také tzv. 

náklady ztracené příleţitosti. Při stanovování ceny musí proto podnik brát 

v úvahu všechny tyto faktory a zejména přání, potřeby a očekávání 

zákazníků. Výsledná cena pro zákazníka musí být následně v souladu 

s cenovou strategií podniku a samozřejmě zvolená cenová koncepce musí 

podniku přinášet v dlouhodobém horizontu zisk.
38

  

 

 Distribuční strategie – zde mluvíme o tzv. vhodné dostupnosti  (C – 

Convenience). Vhodnou dostupností rozumíme mít správný produkt ve 

správný čas, za správnou cenu dostupný na správném místě. Jde o hledání 

vhodných distribučních cest, kterými se produkt dostane k zákazníkovi, 

                                                   
36

 KAŠÍK, M., HAVLÍČEK, K. Marketing při utváření podnikové strategie. 2009. s. 123. 
37

 Tamtéţ, s. 123. 
38

 Tamtéţ, s. 130. 
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pokud jsou tyto cesty správně nastaveny můţe podnik získat významnou 

konkurenční výhodu.
39

  

 

 Komunikační strategie – do čtvrté skupiny  marketingových nástrojů C – 

Communication (komunikace) patří reklama, podpora prodeje, public 

relations, osobní prodej, přímý marketing, a také e-promotion, přičemţ 

kaţdý z těchto nástrojů se zaměřuje na konkrétní skupinu zainteresovaných 

osob, jako jsou spotřebitelé, maloobchodníci, zaměstnanci, akcionáři, státní 

orgány a další. 

 

4.3.5.7 Finanční analýza 

S podnikáním a obchodem je spojena snaha zachytit a vyhodnotit ekonomický 

vývoj firmy, tak aby bylo moţno zefektivnit podnikatelskou činnost, zvýšit zisk, respektive 

zajistit bezproblémový chod firmy do budoucna. 

 

„Pojem finanční analýza zahrnuje celou škálu metod uspokojujících potřeby 

nejrůznějších rozhodovacích úloh. Zpravidla je za finanční analýzu povaţována analýza 

finančního postavení firmy, jejímţ úkolem je globálně posoudit finanční pozici firmy, 

respektive stanovit souhrnnou diagnózu finančního zdraví firmy. Taková finanční analýza 

se sestavuje za určitý časový interval  a výsledky se posuzují jednak v časové řadě, jednak 

ve vztahu k obdobným firmám. Data pro tuto analýzu se čerpají převáţně z účetních 

výkazů finančního účetnictví a informace v nich obsaţené jsou zpracovávány pro potřeby 

finančního řízení.“
40

 

 

Základem finanční analýzy je analýza výkazů, kterou se rozumí „technický rozbor 

jednotlivých poloţek výkazů, které jsou zpracovávány na konci účetního období ve formě 

                                                   
39

 KAŠÍK, M., HAVLÍČEK, K. Marketing při utváření podnikové strategie. 2009. s. 130. 
40

 SUCHÁNEK, P. Podnikohospodářská analýza. 2006. s. 59.  



49 

 

účetní uzávěrky a které zachycují velikost těchto poloţek na začátku a na konci účetního 

období. Jedná se o analýzu rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy k účetní závěrce.“
41

 

 

 Na základě analýzy výkazů je moţno sestavit soustavu poměrových ukazatelů, 

které lépe zachycují vazby mezi jednotlivými veličinami a dávají jednotlivé jevy do 

vzájemných souvislostí. 

 

Poměrové ukazatele mají ve finanční analýze nezastupitelné místo a je jich moţno 

sestavit opravdu mnoho. Aby však „byla analýza smysluplná je nutno vybrat pouze určité 

menší mnoţství ukazatelů, které odpovídá potřebám, resp. cíli analýzy, a s jejich pomocí 

firmu analyzovat. Proto, aby byla analýza komplexní, je nutno vybrat takovou soustavu 

ukazatelů, která postihne veškeré stránky hospodaření. Přitom je třeba vyuţít rozčlenění 

ukazatelů do jednotlivých oblastí a analyzovat pouze několik ukazatelů u kaţdé vybrané 

oblasti, přičemţ pouţité členění oblastí je následující: 

 

 Ukazatele rentability (efektivnosti) 

 Ukazatele aktivity 

 Ukazatele finanční závislosti (zadluţenosti) 

 Ukazatele likvidity  (platební schopnosti) 

 Ukazatele trţní hodnoty 

 Ukazatele na bázi cash-flow.“
42

 

 

V kaţdém okamţiku finančního analyzování je třeba mít na paměti, ţe finanční 

analýza je nástrojem poznání stavu hospodaření podnikatelského subjektu, ale není 

prostředkem ke změně tohoto stavu.
43

 

 

                                                   
41

 SUCHÁNEK, P. Podnikohospodářská analýza. 2006. s. 64. 
42

 Tamtéţ, s. 68.. 
43

 PAULAT, V.J. Finanční analýzy v rukou manažera, podnikatele a investora. 1.díl. 1999. s. 30.  
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4.3.5.8 SWOT analýza 

 

SWOT analýza, jakoţto souhrnný a nejčastěji pouţívaný nástroj analýzy, 

představuje komplexní hodnocení silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek 

společnosti spolu s hodnocením příleţitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats), kterým je, či 

v budoucnu bude,daný podnik vystaven. 

 

Silné a slabé stránky jsou v podstatě interní faktory, nad kterými má podnik určitou 

kontrolu a které sám o sobě můţe ovlivňovat (například manaţerské schopnosti 

vrcholového managementu společnosti, kvalita produktů, kvalita lidského kapitálu).
44

 

 

Hrozby a příleţitosti jsou externími vlivy, které sám o sobě podnik nemůţe ovlivnit, 

pouze na ně můţe v rovině přizpůsobení záměru, resp. chování podniku, tak či onak 

reagovat (například situace na trhu práce, síla konkurence, legislativní pravidla).
45

 

 

„Marketingovou příleţitostí je oblast zákaznických potřeb, jejichţ uspokojováním 

můţe firma profitovat. Příleţitosti mohou být klasifikovány z hlediska jejich přitaţlivosti a 

pravděpodobnosti úspěchu. Pravděpodobnost, ţe firma dosáhne úspěchu, bude záviset 

nejenon na tom, zda její obchodní síla bude odpovídat klíčovým poţadavkům trhu, ale také 

na tom, zda bude větší neţ konkurenční síla jejích konkurentů. Mít pouze schopnost něco 

vykonat je nedostačující. Nejúspěšnější firmy se vyznačují tím, ţe dokáţou u svých 

produktů vytvářet a dlouhodobě udrţovat vysokou spotřebitelskou hodnotu.“
46

 

 

„Hrozba prostředí je výzva vzniklá na základě nepříznivého vývojového trendu ve 

vnějším prostředí, která by mohla v případě absence účelných marketingových aktivit vést 

k ohroţení prodeje nebo zisku. Hrozby by měly být klasifikovány z hlediska závaţnosti a 

pravděpodobnosti jejich výskytu.“
47

 

 

                                                   
44

 KORÁB, V., PETERKA, J., REŢŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007. s. 48.  
45

 Tamtéţ, s. 48. 
46

 KOTLER, P. Marketing management. 2001. s. 90-91. 
47

 Tamtéţ, s. 91. 
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Podaří-li se nám pro danou společnost identifikovat její příleţitosti a hrozby, pak je 

moţné dle Kotlera „charakterizovat celkovou přitaţlivost daného podnikání. Existují čtyři 

moţnosti: 

 Ideální obchodní jednotka – má velké příleţitosti a malá ohroţení. 

 Spekulativní obchodní jednotka – má velké příleţitosti, ale i velká ohroţení. 

 Vyzrálá obchodní jednotka – má malé příleţitosti, ale i malá ohroţení. 

 Znepokojivá obchodní jednotka – má malé příleţitosti a velká ohroţení.“
 48

 

 

Jednou stranou mince je schopnost rozpoznat atraktivní příleţitosti a hrozby a 

druhou je mít schopnost tyto příleţitosti vyuţít a hrozbám se ubránit. Proto je třeba u kaţdé 

obchodní jednotky  pravidelně vyhodnocovat její silné a slabé stránky. Kaţdý faktor 

ovlivňující marketingové, finanční, výrobní a organizační schopnosti je třeba posuzovat 

z hledika intenzity jeho vlivu a z hlediska jeho důleţitosti.
49

 

 

                                                   
48

 KOTLER, P. Marketing management. 2001. s. 91. 
49
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5 Analýza současného stavu společnosti Zimmer Czech s.r.o. 

 

Data pro provedení následných analýz jsem pro tuto diplomovou práci získala 

studiem interních materiálů společnosti Zimmer Czech, na základě rozhovorů s vedoucími 

pracovníky i s ostatními zaměstnanci, sledováním jednotlivých postupů, praktik a procesů a 

také čerpám ze své vlastní zkušenosti, neboť i já sama jsem zaměstnancem této společnosti.  

 

5.1 SLEPT analýza 

Sociální oblast 

Česká republika jednoznačně vykazuje trend rostoucí ţivotní úrovně svých obyvatel 

a s tímto trendem je spojena zásadní změna charakteru zákazníků všech firem. Dnešní 

zákazníci jsou vysoce nároční zejména pokud hovoříme o kvalitě nejrůznějších produktů. 

Lidé se také velmi zajímají o zdravý ţivotní styl a o svůj zdravotní stav a jakýkoliv 

lékařský výkon chtějí s lékařem konzultovat. Dnešní populace je také mnohem aktivnější, 

lidé chtějí sportovat i ve vysokém věku a zejména po jakékoli operaci či jiném zdravotním 

problému se chtějí co nejdříve vrátit do svého běţného ţivota bez omezení. Tak je tomu i 

v případě endoprotetických, spondylochirurgických či traumatologických operací.  

 

K 30.12.2009 byl podle údajů Ministerstva vnitra ČR počet obyvatel ČR roven číslu 

10 240 704. Průměrný věk občanů ČR byl pak k tomuto datu 41,415 let.
50

 

 

 

 

 

                                                   
50

 Počty obyvatel v obcích. [online]. 2011 [cit. 2011-01-02]. Dostupné z: 

<http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d>.  
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Graf 1: Vývoj početního stavu populace obývající území dnešní ČR od 13. století (Zdroj: 

Populační vývoj ČR. [online]. 2011 [cit. 2011-01-02]. Dostupné z: 

<http://demografie.info/?cz_popvyvoj=>.) 

 

 

 

Pokud jde o téma stárnutí populace pak projekce obyvatesltva České republiky, 

zpracovaná Kretschmerovou a Šimkem
51

 předpokládá pokles podílu dětí v populaci, s tím, 

ţe se bude sniţovat i zastoupení osob ve věkové skupině 15-64 let, přičemţ obyvatelstvo 

nad 65 let bude výrazně přibývat ( v jeho rámci nejvíce osoby nad 80 let). Obyvatelstvo 

starší 65 let tvoří v současnosti jednu sedminu všech obyvatel, do roku 2050 by se jeho 

podíl měl přiblíţit aţ k jedné třetině. Rostoucí počty obyvatel ve vyšším a vysokém věku 

tak budou znamenat silné ekonomické zatíţení obyvatelstva v produktivním věku. Vzroste i 

průměrný věk v populaci, do roku 2050 zhruba o 8 let, tj. na hodnotu 48 – 50 let. 

 

Legislativní oblast 

Opakované legislativní změny pravidel pro malé a střední firmy jednoznačně 

podnikání těchto společností zatěţují, například k pravidelným změnám dochází v oblasti 

plateb pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti či 

                                                   
51

 KRETSCHMEROVÁ, T., ŠIMEK, M. Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2050. Demografie 

2004, roč. 46, č.2, str. 91-99. 
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v oblasti nemocenského pojištění. Vysoká informovanost je nutností a náklady na příslušné 

změny například  softwarových programů nemalé. 

 

Negativně vnímám změny ohledně výše daně z přidané hodnoty. Jiţ k jejímu 

navýšení došlo v minulosti, coţ se negativně odrazilo na zisku společnosti Zimmer Czech, 

s.r.o., neboť navýšení DPH o 1%  společnost nepromítla do svých cen a o toto procento 

poníţila svůj zisk z jednotlivých produktů, tak aby nenavyšovala cenu svých produktů 

směrem ke svým zákazníkům. Další plánované navýšení o 4% je však jiţ nemoţné řešit 

stejně a společnost bude donucena  v roce 2012 prodávat své produkty za vyšší ceny neţ 

v roce předcházejícím a mohlo by to sníţit její moţnosti v konkurenčním boji. Bohuţel 

většina nemocnic však dále předpokládá, ţe plánované zvýšení DPH na 14% opět 

společnost Zimmer Czech pojme a ceny zůstanou na původní úrovni.  

 

Zcela zásadní pro společnost obchodující se zdravotnickým materiálem je pak 

zdravotnická legislativa - pravidla úhrady materiálu zdravotními pojišťovnami směrem 

k nemocnicím, limitace provedené operativy apod., coţ je vysoce limitujícím faktorem 

reálného obchodu. Nejdůleţitější normou pro kaţdý kalendářní rok je Úhradová vyhláška 

Ministerstva zdravotnictví, která doznává větších či menších změn kaţdý rok. Kaţdá 

společnost působící v oblasti obchodu ve zdravotnictví musí také pravidelně sledovat 

změny a novelizace zákonů, vyhlášek Ministerstva zdravotnictví a Nařízení vlády jako  jsou 

Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících 

zákonů, Vyhláška č. 501/2000 Sb. o neţádoucích příhodách zdravotnických prostředků a 

další. 

 

Čtvrtou oblastí je špatná reálná vymahatelnost práva v případě řešení pohledávek po 

splatnosti. V dnešní době se objevují i takové nemocnice, které jsou v prodlení se splatností 

svých závazků i po dobu delší neţ jeden rok. Nicméně existují zde jisté záruky, neboť 

nemocnice ve vlastnictví státu jsou pravidelně oddluţovány a dodavatelé se tak nakonec 

svých práv domohou. Toto však neplatí v sektoru soukromých nemocnic. 
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Ekonomická oblast 

Zde je jistě pozitivním faktorem dlouhodobý trend ke sniţování daňové zátěţe 

právnických osob, především v oblasti přímé daně z příjmů. Kladně pro společnost Zimmer 

Czech, s.r.o., jakoţto importéra, lze hodnotit také relativně stabilní a silný kurz české 

koruny. 

 

České zdravotnictví však čeká v roce 2012  pravděpodobně stagnace, peněz na péči 

má být zhruba tolik jako v roce 2011, tedy resort zdravotnictví bude mít k dispozici 

přibliţně 290 miliard Kč. Změnu čeká způsob financování nemocnic a lůţkových zařízení. 

Ať uţ velká či malá zařízení budou moci za stejné výkony nárokovat také stejně peněz. 

Novinkou budou i platby podle počtu pacientů – jde o tzv. systém platby za diagnózu (DRG 

– Diagnosis-related Group). Tyto dvě změny mohou dle mého názoru českému 

zdravotnictví prospět, neboť nemocnice, o které není mezi pacienty zájem, jejich 

zdravotníci nejsou preferovanými odborníky, logicky musejí zaniknout a tím  se v systému 

uvolní více peněz pro ta zařízení, která poskytují velmi kvalitní a pacienty oceňovanou 

zdravotní péči. 

 

Politická oblast 

Politická situace v České republice je stabilní a stejně tak dlouhodobý kladný postoj 

k zahraničním a privátním investicím. Toto politické prostředí je zcela jistě vstřícné 

k podnikání obecně. Otázkou však zůstává politické řešení přerodu krajských, čili státem 

vlastněných, nemocnic na soukromé akciové společnosti. Zcela jistě by jasné řešení a 

uzavření tohoto tématu obchodu v oblasti zdravotnictví pomohlo. 

 

Obecně lze říci, ţe tlak na dodavatelské firmy je mnohem vyšší právě u soukromých 

společností a to jak ve směru kvality tak především ceny dodávaných produktů. Příkladem 

můţe být společnost Agel, která k dnešnímu dni sdruţuje několik nemocnic na Moravě 

(Prostějov, Přerov, Šumperk, Štenberk, Třinec, Nový Jičín) a díky centralizovaným 

nákupům je její vyjednávací síla obrovská. Management společnosti Agel a především 

management společnosti Martec Medical, přes kterou jsou prováděny všechny nákupy si 
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plně uvědomuje svoji pozici a ceny dodávaných produktů dokáţe „vysoutěţit“ mnohem 

níţe neţ například některé fakultní nemocnice. 

 

Technologická oblast 

V oblasti produktů s nimiţ společnost Zimmer Czech, s.r.o. obchoduje probíhá 

neustálý a překotný technologický vývoj. Inovace se týkají nejen nových tvarů, podob a 

velikostí implantátů, ale také pouţitého materiálu. Například v segmetu traumatologie je 

trend k vyuţívání titanových slitin oproti starší nerezové oceli. V ortopedii se vývoj ubírá 

směrem k novým materiálům pro necementované implantáty, kde je důleţitou podmínkou 

úspěšnosti a dobré sekundární fixace schopnost osteointegrace (srůstání kosti 

s implantátem) a objevují se tak nové materiály či slitiny (titan, tantal). Dalšími trendy jsou 

co moţná největší šetrnost vůči pacientovi (délka koţního řezu, poškození měkkých tkání, 

co nejmenší ztráta vlastní kosti – tzv. miniinvazivní techniky), tlak na co nejpřesnější 

zavedení implantátu – pouţívání navigačních přístrojů, dále pak co největší komfort pro 

pacienta – vysoký rozsah pohybu, co nejniţší riziko luxace (pouţívání velkých hlavic u 

TEP kyčelního kloubu, kolenní implantáty umoţňující flexi aţ do 155°). Samostatnou 

kapitolou je pak tribologie, věda zabývající se otěrem. Je totiţ prokázáno, ţe většina 

selhaných endoprotéz (jejich ţivotnost je odvislá na mnoha parametrech, ale pohybuje se 

mezi 10-15 lety) má za důsledek právě otěr mezi jednotlivými komponentami. Jiţ od 

samého začátku vývoje, který sahá aţ do poválečných dob minulého století, byl otěr právě 

tím největším problémem. 

 

5.2 Současné potřeby trhu, vývojové trendy 

Společnost Zimmer Czech s.r.o. působí na trzích produktů s vysokým růstem. Tyto 

trhy jsou vedeny  především stárnutím populace a rychlým pokrokem v oblasti technologií, 

který umoţňuje léčit více pacientů se stále lepšími implantáty. Na druhou stranu trh 

s ortopedickými náhradami základních kloubů je silně omezován restriktivními opatřeními 

státu a zdravotnické politiky. Kaţdá nemocnice má předepsanou individuální kvótu operací 

kolene a kyčle, kterou můţe naplnit a další operace nad rámec této kvóty jiţ jí nejsou ze 
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systému zdravotního pojištění proplaceny. Bohuţel naše země zatím jako jedna z mála 

v civilizovaném světě nenabízí moţnost připlácení si na lepší implantát či zaplacení si celé 

operace a počet operací je tedy zakonzervován, a to přes stále rostoucí potřeby pacientů. 

Tímto je skutečný růst trhu velmi omezován. Přitom běţný podíl pacientů na zdravotnické 

péči je v Evropě 20-25%, u nás po zavedení tzv. poplatků necelých 5%. 

 

Trh ţádá kvalitu a to nejen pro VIP pacienty, či mladší pacienty, kteří ţádají rychlou 

mobilitu a bezproblémový návrat do běţného ţivota bez omezení pracovních či osobních 

aktivit, jako je např. sport. Dnes je tato kvalita poţadována i u léčby – operací starších 

pacientů, kteří dříve často po úrazu zůstávali upoutáni na lůţko, či jejich následná mobilita 

po operačním výkonu byla velmi omezena. 

 

Trh v České republice je velmi vázán na cenu produktu. Jednotlivá zdravotnická 

zařízení jsou limitována výši svých plánovaných rozpočtů a jednoznačným trendem je 

vypisování výběrových řízení na dodavatele jak ortopedického, osteosyntetického tak i 

spondylochirurgického materiálu s výraznou vahou kritéria ceny (někdy aţ 80%). 

 

5.3 Porterův model konkurenčních sil 

Vyjednávací síla zákazníků 

Vyjednávací síla zákazníků je v dnešní situaci na poli zdravotnictví značná, a to 

především v oblasti  dodávek materiálu jako jsou ortopedické, spondylochirurgické či 

traumatologické implantáty. V této oblasti obchoduje celá řada konkurenčních firem, jejich 

obchodní podmínky jsou těţko srovnatelné, stejně jako ceny jednotlivých produktů, ale 

také existují značné rozdíly v kvalitě jednotlivých produktů. Zákazníky se dnes stali 

především vedoucí představitelé nemocnic a jedním z hlavních kritérií se stává cena, 

dostupnost implantátů i nástrojů na konsignačním skladě přímo v příslušné nemocnici a 

servis příslušné firmy ve smyslu rychlých dodávek spotřebovaného materiálu, ale i ve 

smyslu  asistence obchodního zástupce – odborníka na operačním sále při vedení operace. 
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Společnost Zimmer Czech, s.r.o. vzhledem k vysokým nárokům kladeným na 

kvalitu svých produktů, nemůţe své produkty nabízet na té absolutně nejniţší cenové 

úrovni, která na tomto trhu panuje, proto je třeba, aby se soustředila především na oblast 

servisu pro své zákazníky a pokud moţno nabízela svým zákazníkům reţim konsignačního 

skladu, coţ se však můţe stát úskalím, neboť náklady s těmito sklady spojené jsou velmi 

vysoké a obrátkovost a tím i efektivní vyuţívání takového skladu nízká. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Dodavatelem obchodovaných produktů je pro společnost Zimmer Czech, s.r.o. 

výhradně její mateřská společnost Zimmer, která tyto produkty sama vyrábí a svým  

dceřinným společnostem je dodává za ceny výrobní, jeţ jsou vţdy jednou za kalendářní rok 

aktualizované. 

 

Společnost Zimmer Czech, s.r.o. nemůţe své produkty nakupovat u ţádného jiného 

dodavatele a ceny nastavené společností Zimmer musí zcela a bez výhrady respektovat. Je 

na svém dodavateli tak zcela závislá a to nejen v oblasti cen, ale i v rozsahu dodávaného 

portfolia produktů Zimmer.  

 

Hrozba vstupu nových dodavatelů 

Trh s ortopedickými, spondylochirurgickými a traumatologickými implantáty je 

v České republice jiţ zcela zaplněn. Neexistuje ţádná mezera tohoto trhu, přesto  do tohoto 

oboru vstupují stále noví konkurenti. Trh s těmito implantáty vykazuje stále ještě 

významný růst, pozornost nemocnic se obrací ke generickým firmám, které mohou své 

produkty uvádět na trh za niţší ceny neţ nabízí společnosti na něm dnes obchodující.  

 

Nejvýrazněji trend vstupování nových konkurentů vykazuje trh traumatologický. 

Zde se snaţí etablovat společnosti doposud výhradně zacílené na ortopedické kloubní 

implantáty a vstupují na trh s izolovanými produkty pro osteosyntézu kostí. 

S traumatologickým, byť zatím co do šíře omezeným, portfoliem vstupují na trh tradiční 

společnosti jako Johnson & Johnson, B. Braun, Lima, Wright, Biomet. 
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Na ortopedický trh s kloubními implantáty v ČR se v dnešní době snaţí vstoupit 

společnosti Stryker, Mathys, Tornier.  

 

Bariérou pro vstup nových konkurentů je především registrace jejich produktů v tzv. 

VZP číselníku. VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna) svá pravidla rok od roku zpřísňuje a 

o zařazení nových produktů je moţné poţádat pouze dvakrát ročně. V letošním roce 

dokonce VZP druhý pololetní termín podání přihlášek nových produktů neumoţnila vůbec.  

 

Hrozba substitutů 

Hrozba substitutů je velice výrazným prvkem v konkurenčním boji na trhu 

s ortopedickými, spondylochirurgickými či traumatologickými implantáty. Řada produktů 

jednotlivých výrobců je si velice podobná, dalo by se říci téměř shodná. 

 

O výběru implantátu však nerozhoduje jen implantát samotný, ale také 

instrumentárium k jeho implantaci určené – jeho kvalita a přesnost především. V této 

oblasti však jiţ taková podobnost mezi výrobci a dodavateli nepanuje. Ve prospěch 

společnosti Zimmer Czech s.r.o. hraje i fakt, ţe učební křivka správně a bezchybně 

odvedené operace je u těchto implantátů dlouhá a trvá přibliţně dvacet aţ třicet operací, neţ 

operatér dokáţe vést operaci s novým implantátem či instrumentáriem bezchybně. 

S ohledem na výše uvedené tím, ţe značka Zimmer získala v minulosti velký podíl na trhu 

v ČR a lékaři techniku operace s produkty Zimmer bezchybně ovládají je toto relativně 

velkou výhodou proti nastupujícím konkurentům. 

 

Rivalita firem působících na daném trhu 

Jak jiţ bylo řečeno v České republice společnost Zimmer působí v oborech 

ortopedie, spondylochirurgie a traumatologie jako dodavatel jednotlivých implantátů a také 

částečně v oboru popálenin a plastické chirurgie.  

 

Na českém trhu působí celá řada tuzemských i zahraničních firem, které se všechny 

díky sílícímu tlaku na ceny produktů staly váţnými konkurenty firmy v oboru. Mezi hlavní 
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konkurenty společnosti Zimmer Czech s.r.o. patří společnost B-Braun se svojí divizí 

Aesculap, Johnson&Johnson s divizi DePuy, Biomet, Wright a v oblasti traumatologie 

společnost Synthes. Na trhu v České republice se etablovaly i další společnosti, které dosud 

nemají vybudovou silnou prodejní základnu, ale jistě v budoucnu do konkurenčního boje 

silně promluví. Těmito společnostmi jsou například firma Smith&Nephew či společnost 

Stryker. Významnými konkurenty jsou také domácí výrobci – v oblasti ortopedie 

především společnost Beznoska a v oblasti traumatologie společnost Medin. 

 

B-Braun – divize Aesculap 

Německá společnost B-Braun působí především na evropském trhu, v České 

republice má přímé zastoupení a mj. zaujímá přední místo v segmentech kyčelních a 

kolenních kloubních náhrad a dodává také implantáty pro oblast traumatologie a 

spondylochirurgie. Portfolio produktů společnosti B-Braun je velmi široké, její produkty 

dosahují průměrné kvality, avšak mají za sebou zatím jen střednědobé výsledky. Společnost 

se v konkurenčním boji vyznačuje agresivní cenovou politikou, kde vyuţívá svého silného 

postavení v dalších oborech zdravotnictví. 

 

Johnson&Johnson – divize DePuy 

Americká společnost Johnson&Johnson jakoţto světová dvojka v oblasti kolenních 

a kyčelních endoprotéz disponuje velmi širokým portfoliem produktů se špičkovou kvalitou  

pro oblast ortopedie a spodylochirurgie, které vykazují výborné dlouhodobé výsledky. 

Společnost se také nedávno začala prosazovat i jako výrobce traumatologických 

implantátů. V České republice má společnost své přímé zastoupení, ale její trţní podíl klesá 

především díky rigidní obchodní politice. 

 

Biomet 

Americká společnost Biomet zrušila v roce 2009 své přímé zastoupení v České 

republice a začala své produkty na český trh dodávat prostřednictvím svého distributora, 

přičemţ její trţní podíl od této doby roste. Portfolio výrobků společnosti je opět široké 
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s velmi dobrou kvalitou jednotlivých produktů s dobrými dlouhodobými výsledky. 

Společnost dodává pouze endoprotetické implantáty. 

 

Wright  

I americká společnost Wright působí na českém trhu prostřednictvím své distribuční 

společnosti. V České republice je to jedna z nejmladších firem v oboru, ale její trţní podíl 

neustále narůstá. Portfolio výrobků je dostatečně široké především v oblasti ortopedie, ale i 

traumatologie a produkty jsou velmi dobré kvality. Distributor společnosti Wright se 

vyznačuje agresivní cenovou politikou se strategií nízkých cen. 

 

Synthes 

Americko-švýcarská společnost Synthes se soustředí především na oblast 

traumatologie, kde měla v České republice po dlouhou dobu postavení téměř monopolisty a 

jako jediná dodávala na český trh úhlově stabilní implantáty, vysoce sofistikované hřeby 

apod. Společnost Synthes je také významným konkurentem v oblasti spondylochirurgie, 

v oblasti ortopedie se snaţí etablovat s náhradou ramenního kloubu. 

 

Beznoska 

Společnost Beznoska jako český výrobce ortopedických kloubních endoprotéz má 

na našem trhu dlouholetou tradici a zaujímá na něm velmi významné místo. Produktové 

portfolio je široké, nicméně slabinou společnosti je spíše podprůměrná kvalita 

instrumentária pro přesné, bezpečné a snadné zavedení implantátu. Do nedávna společnost 

Beznoska dodávala své produkty i pro oblast traumatologie, dnes však jiţ omezila svou 

produkci pouze na kortikální šrouby. 

 

Medin 

Česká společnost Medin je tuzemským výrobcem implantátů pro traumatologii. Její 

slabinou je nedostatečné portfolium výrobků a velmi podprůměrná a nepřesná 

instrumentária. Obchodní strategie velmi nízkých cen jí však umoţňuje drţet si významný 

trţní podíl v tomto oboru. 
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Pro lepší ilustraci uvádím trţní podíly v jednotlivých segmentech graficky: 

 

Graf 2: Trţní podíl společnosti Zimmer v ČR – TEP kyčle (Zdroj: Interní materiály 

společnosti Zimmer Czech, s.r.o.) 
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Graf 3: Trţní podíl společnosti Zimmer v ČR – TEP kolene (Zdroj: Interní materiály 

společnosti Zimmer Czech, s.r.o.) 
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Graf 4: Trţní podíl společnosti Zimmer v ČR – spondylochirurgie (Zdroj: Interní materiály 

společnosti Zimmer Czech, s.r.o.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Organizační struktura 

Společnost Zimmer Czech s.r.o.  je společností malou  a tomu odpovídá i relativně 

jednoduchá struktura společnosti. Tu popisuje nejjednodušeji grafický organigram 

společnosti. 

 

Obr.  2:  Organigram společnosti Zimmer Czech s.r.o. (Zdroj: vlastní zpracování autorkou) 
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Jak je z organigramu patrné, vedoucí postavení s plnou zodpovědností za chod 

společnosti v České republice má jednatel společnosti, který se z výsledků práce pobočky 

zodpovídá zahraniční centrále. Charakteristika jeho pracovních úkolů v rámci jeho 

pracovního zařazení je spíše korporátní. Do jeho odpovědnosti patří pravidelný kontakt 

s mateřskou společností sídlící v USA ve Warsaw, stát Indiana a s evropskou centrálou 

sídlící ve švýcarském Winterhuru. Dále pak komunikace se státními  úřady a institucemi. 

Regulace ze strany centrály se týká pouze globálních pravidel obchodního chování, které 

musí respektovat kaţdý zaměstnanec společnosti Zimmer a dále obchodních plánů zisku a 

nákladů, a jejich skutečné realizace. 

  

Druhou příčku v hierarchickém ţebříčku ve firmě zaujímá Sales Manager, který je 

odpovědný za celé produktové portfolio a obchodní tým čtyř prodejců pro ortopedii, přímo 

jemu podřízeni jsou také dva produktoví manaţeři pro oblast ortopedie kolene a kyčle a 

manaţer pro klíčové zákazníky v oblasti Spine. Celkově je tak Sales Managerovi přímo 

podřízeno 7 osob ve třech různých oblastech (ortopedie, spondylochirurgie, ale také 

traumatologie, kterou zajišťují obchodní zástupci ortopedické divize). 

 

Oddělení logistiky sestává z 5 pracovníků, z nichţ jeden má pozici vedoucího a 

zabezpečuje plně nejen řádné dodávky spotřebovaného materiálu do nemocnic, ale také 

objednávání nových nástrojů a implantátů pro nově vytvářené konsignačních sklady 

v nemocnicích a do zodpovědnosti této osoby patří také celý chod kanceláře jako  takové, 

dohled nad bezpečností práce apod.. Do této skupiny také patří pracovník zaměstnaný 

v externím skladu zdravotnického materiálu Alloga, který zde koordinuje veškeré činnosti 

spojené s vytvářením nových setů nástrojů a implantátů pro zákazníky, činnosti spojené 

s průběţným dodáváním spotřebovaného materiálu jednotlivým nemocnicím a také 

zabezpečuje systém tzv. závozních sít, které putují k zákazníkovi na základě vyţádání 

pouze ke konkrétní operaci a nejsou v majetku či na konsignačním skladu příslušné 

nemocnice. 
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Oddělení finanční, jehoţ hlavní pracovní náplní je průběţné zpracování účetních 

případů a mzdová agenda, čítá 3 pracovníky z nichţ opět jeden pracuje v pozici vedoucího 

a organizační strukturu firmy doplňuje jedna asistentka jednatele, do jejíţ odpovědnosti 

patří celkově běţný chod kanceláře a také formální zajištění vzdělávacích aktivit, kurzů a 

kongresů pro lékaře a sestry operačních sálů, jakoţto zákazníků. 

 

Dle teoretického rozdělení můţeme společnost zařadit do flexibilního typu 

organizace. Společnost je plně soběstačná a v případě potřeby si najímá další pracovníky na 

dohodu o provedení práce, typicky jde o práce administrativního charakteru a manuálního 

charakteru, jako balení zboţí, kompletování propagačních zásilek apod. 

 

U prací většího rozsahu společnost nakupuje sluţby formou outsourcingu. Typicky 

pro dopravu zboţí směrem k zákazníkům v rámci dodávek a směrem od i k zákázníkům 

v případě závozu implantačních sad pro jednu operaci. Zajišťování této dopravy včas a 

řádně mají na starost pracovníci oddělení Customer Service dle příslušných nemocnic 

v součinnosti s pracovníkem ve skladě Alloga. 

 

Problematická je oblast informačních technologií, neboť společnost nemá interního 

zaměstnance plně zodpovědného za tuto oblast a tuto sluţbu najímá jen v případě záchrany 

dat. Veškeré problémy související s počítačovým vybavením jsou tak zaměstnanci nuceni 

řešit s pracovníky ve Švýcarsku prostřednictvím HELP DESKu, coţ není vzhledem 

k jazykové vybavenosti většiny zaměstnanců příliš vhodné řešení. 

 

Společnost má tedy celkově 18 interních zaměstnanců. 

 

Vzhledem k faktu, ţe společnost je co do počtu zaměstnanců poměrně malá 

můţeme kaţdého jednoho pracovníka povaţovat za klíčového, neboť vzájemná 

zastupitelnost v plnění pracovních úkolů je do značné míry omezená. 
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5.5 Zaměstnanci 

U zaměstnanců na pozicích obchodních zástupců, produkt manaţerů či manaţera 

pro klíčové zákazníky a jejich nadřízeného, tj. Sales manaţera se očekává nadstandartní 

vysoká odbornost jak v oblasti anatomie lidského těla s důrazem na danou chirurgickou 

oblast, tak v technických znalostech vedení operace, ve znalostech vyuţití a pouţití 

jednotlivých nástrojů z příslušného instrumentária k danému implantátu, ale také ve 

znalostech paramentrů materiálu, ze kterého jsou implantáty vyráběny. Všichni prodejci 

jsou současně zodpovědní za prodej přístrojového portfolia a tudíţ je od nich vyţadována  

také velmi dobrá znalost technických parametrů jednotlivých přístrojů, jejich komponent a 

příslušenství. 

 

Společnost věnuje dostatek prostoru vzdělávání svých obchodníků a to formou 

samostudia a zahraničních kurzů ve vzdělávacích centrech ve Winterthuru ve Švýcarsku. 

Všechny materiály jsou však dostupné pouze v anglickém jazyce, včetně e-learningových 

kurzů a stejně tak vzdělavací  kurzy ve Winterthuru jsou vedeny pouze v angličtině. Kaţdý 

obchodník musí absolvovat úvodní a základní kurz v prvních 6 měsících po přijetí do 

pracovního poměru a pak následně kurz pro středně pokročilé a pro pokročilé. Další 

moţnost vzdělávání pak poskytují jednotlivé specializační kurzy, např. na oblast revizních 

operací kolene, oblast ramene apod. 

 

 Úvodní formu zaškolení vidím jako velmi problematickou. Dle mého názoru zde 

chybí pracovník v pozici lektora, který by nově přijatým obchodníkům danou problematiku 

vysvětlil v mateřském jazyce a názorně na kostních modelech apod. Problematika 

anatomie, biomechaniky a operačních technik je pro laika velmi náročná  a společnost v 

zásadě na pozice obchodníků lékaře nepřijímá. Navíc v zaškolovacím období chybí zpětná 

vazba, dohled a kontrola nad samostudiem nových zaměstnanců, kteří studují v domácím 

prostředí po dobu jednoho aţ dvou měsíců. Do konce zkušební doby pak musí absolvovat 

úvodní kurz a projít úspěšně závěrečnou zkouškou s výsledkem ne niţším neţ 80 procent. 
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Pozice obchodníka ve společnosti Zimmer Czech je velmi náročná i z pohledu 

vedení obchodních jednání na nejrůznějších úrovních, jak s řediteli státních i soukromých 

zdravotnických zařízení, s ekonomickými náměstky, s přednosty a s primáři jednotlivých 

oddělení, tak také s řadovými lékaři a sálovými sestrami.  

 

Tyto pracovníky je tedy třeba soustavně vzdělávat v obchodních a komunikačních 

dovednostech, ve vyjednávacích technikách apod. Bohuţel tato oblast je zcela opomíjena.  

 

5.5.1 Motivace zaměstnanců  

V současnosti se ve společnosti Zimmer Czech, s.r.o. nerealizuje příliš motivační 

systém odměňování pro zaměstnance. 

 

Platy všech zaměstnanců, včetně obchodníků,  jsou fixní, bez motivačního prvku 

procentního podílu na objemech prodejů či růstu v jednotlivých prodejních segmentech. Po 

uplynutí zkušební tříměsíční doby má zaměstnanec nárok na pracovní benefit ve formě 

příspěvku na penzijní připojištění či ţivotní připojištění a také na financování výuky 

anglického jazyka v úhrnu za 20 000,- Kč ročně. 

 

Motivační sílu tohoto systému odměňování povaţuji za zcela nedostatečnou.  

 

5.6 Zákazníci firmy a jejich segmentace 

Zákazníky firmy jsou ortopedické, traumatologické, chirurgické, 

spondylochirurchické popř. neurochirurgické oddělení ve státních či soukromých 

nemocničních zařízeních. Koncovými zákazníky společnosti Zimmer jsou pak pacienti, 

kteří však o nákupu nijak nerozhodují a většinou ani neví, jaká endoprotéza, dlaha, hřeb či 

páteřní systém jsou jim naimplantovány. Situace by se mohla změnit v případě změny 

legislativy, s moţností pro pacienty finančně se podílet na úhradě tohoto materiálu. V řadě 
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západních zemích, ale rovněţ například v pobaltských státech, je jiţ tato spoluúčast 

pacienta moţná a hojně vyuţívaná. V České republice jsou výše uvedené materiály hrazeny 

z veřejného pojištění a pacient nemá moţnost tuto volbu ovlivnit, i kdyţ v roce 2011 se 

otevřela velmi rozsáhlá společenská diskuze o tzv. „nadstandartech“, která by mohla 

výrazné změny přinést. 

 

O obchodu prozatím v řadě případů rozhodují primáři jednotlivých oddělení, ale 

také ředitelé nemocnic, ekonomičtí náměstkové a pracovníci obchodních oddělení, popř. a 

to stále častěji jsou nákupy realizovány na základě výběrových či poptávkových řízení, kde 

komise sloţená ze zástupců nemocnic a krajských úřadů volí tu nejvýhodnější variantu, kde 

dominantním kritériem (aţ 80%) je cena. Uspěch či neúspěch v takovýchto řízeních 

ovlivňuje také zpětná vazba, kterou komise získává od zástupců daných odborných 

pracovišť, nicméně stále platí, ţe cena je rozhodujícím kritériem. Tato zpětná vazba je 

zejména v podobě dlouhodobých zkušeností, výsledků, které mohou posoudit pouze 

odborníci, tedy lékaři. 

 

Jako kaţdý obor, tak i obor ortopedie má svá specifika. Na trhu v České republice 

působí zhruba 90 ortopedických pracovišť, zhruba 200 pracovišť, které se zabývají kostní 

traumatologií a 16 pracovišť spondylochirurgických. Kaţdé z pracovišť má rozdílný 

rozpočet na jednotlivé skupiny implantátů jejichţ prodejem se společnost Zimmer zabývá. 

 

S ohledem na výši rozpočtu pracoviště a velikost kupního potenciálu společnost 

Zimmer rozděluje zákazníky na čtyři skupiny: 

 

  Fakultní nemocnice a nemocniční řetězce 

  Krajské nemocnice 

  Okresní nemocnice 

  Ostatní 
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Jedním z hlavních kritérií výběru implantátů jsou jejich výborné dlouhodobé 

výsledky. V ortopedii hovoříme o minimálně patnácti letech, kdy musí endoprotéza správně 

fungovat, bez nutnosti výměny. Z tohoto důvodu je někdy sloţité zavádět novinky, které 

takovou historii mít nemohou. 

 

Na základě uvedených důvodů firma Zimmer Czech dále rozděluje své zákazníky 

filosoficky  na dvě skupiny – segmenty. První skupinu tvoří ti, kteří sledují moderní trendy 

a nebrání se zkoušení nových produktů bez doloţených dlouhodobých výsledků. Druhá 

skupina jsou zákazníci, kteří preferují jen a pouze dlouhodobě vyzkoušené a praxí ověřené 

produkty. 

 

1. zákaznický segment 

Tento segment tvoří zákazníci, se kterými společnost Zimmer spolupracuje při 

představování nových inovativních produktů. Jde zejména o Fakultní nemocnice a 

pracoviště s vyšším rozpočtem na nákup tohoto materiálu. Tyto pracoviště pak slouţí jako 

referenční místa pro ostatní zákazníky. 

 

2. zákaznický segment 

Do tohoto segmentu společnost Zimmer řadí většinu svých zákazníků. Jedná se 

většinou o pracoviště s menším aţ středně velkým rozpočtem. Tato pracoviště spolupracují 

zpravidla s jednou či dvěma firmami a pouţívají dlouhodobě ověřené implantáty. 

 

Společnost Zimmer Czech dodává dnes své produkty 88 zákazníkům (rozumíme 

v institucionálním smyslu zákazník = nemocnice). U jednoho zákazníka prodává jak 

izolovaně jen produkty ortopedické, tak u jiného zákazníka produkty z celého firemního 

portfolia. Společnost nemá vytvořen ţádný systém segmentace a targetingu svých 

zákazníků.  

 

Pro bliţší pochopení a přiblíţení jsem však rozdělila její zákazníky do 16 segmentů, 

které vycházejí z velikosti obchodního potenciálu zákazníka a dále z procentního podílu 
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společnosti Zimmer Czech na celkovém ročním obratu u daného zákazníka. Při zpracování 

jsem vycházela z interních dat společnosti Zimmer Czech o obratech jejích jednotlivých 

zákazníků za rok 2011 a potenciál jednotlivých zákazníků jsem zjišťovala metodou 

cíleného rozhovoru s jednotlivými obchodními zástupci společnosti. 

 

Tab. 1: Segmentace zákazníků společnosti Zimmer Czech v roce 2011 (Zdroj: Interní 

materiály společnosti Zimmer Czech, s.r.o.) 

 

celkový 
potenciál/podíl 
Zimmer Czech > 70% 70 - 40.1% 40 - 10.1% < 10% 

> 20.mil  A1 A2 A3 A4 

20 -10.1 mil  B1 B2 B3 B4 

10 - 5,1 mil. C1 C2 C3 C4 

< 5 mil. D1 D2 D3 D4 

 

Tab. 2: Segmentace zákazníků společnosti Zimmer Czech v roce 2011 – počet zákazníků 

v jednotlivých segmentech (Zdroj: Interní materiály společnosti Zimmer Czech, s.r.o.)  

 

celkový 
potenciál/podíl 
Zimmer Czech > 70% 70 - 40.1% 40 - 10.1% < 10% 

> 20.mil  2 2 3 2 

20 -10.1 mil  4 9 8 6 

10 - 5,1 mil. 2 6 9 9 

< 5 mil. 3 9 5 9 

 

5.7 Výzkum, vývoj, vzdělávání 

Na vzdělávání svých zákazníků, tedy lékařů - operatérů a sálových sester - 

instrumentářek klade společnost Zimmer velký důraz. Vzdělávací programy společnosti 

Zimmer zahrnují kurzy jak pro začínající lékaře, tak pro lékaře, kteří se chtějí dále 

zdokonalovat v dané operační technice a načerpat nové zkušenosti i  od svých domácích či 

zahraničních kolegů. Všechny tyto kurzy jsou vedeny renomovanými odborníky v dané 

oblasti  a odborné přednášky doplňují praktická cvičení na umělých modelech kostí.  
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Vzdělávací aktivity zahrnují také tzv. Bioskills kurzy, které jsou určeny 

pokročilejším lékařům a technika operace je zde trénována na cadaverech. Dále společnost 

Zimmer zajišťuje pro své zákazníky také stáţe na vybraných pracovištích po celém světě a 

také lekce operatér – operatér, kdy zkušenější kolega navštíví jinou nemocnici a zde školí 

své kolegy v dané technice operace teoreticky a pak prakticky při dané konkrétní operaci 

přímo na operačním sále, nebo naopak školitel školí zájemce na svém kmenovém 

pracovišti. 

 

Všechny výše zmíněné vzdělávací kurzy jsou vedeny v anglickém jazyce, pouze v 

případě přímého školení operatér – operatér, kde školitel je ze stejné země jako je 

nemocnice ve které proškoluje, pak je toto školení vedeno v jazyce dané země.  

 

Všechny tyto kurzy a školení společnost Zimmer Czech, s.r.o. ve spolupráci se 

svými zahraničními kolegy hojně vyuţívá, slabinou zde však zůstává jazyková vybavenost 

českých lékařů, kde ne všichni rozumí zcela a jsou schopni plynně komunikovat o 

odborném tématu. 

 

Vzdělávací program Zimmer Czech, s.r.o. proto také zahrnuje i satelitní symposia, 

workshopy/laboratoře na obchodních schůzkách, sjezdech a výstavách společnosti, místní 

workshopy pro operatéry a personál operačního sálu a místní doškolovací kurzy přímo 

v jednotlivých nemocnicích, které jsou vedeny v českém jazyce. 

 

5.8 Aktivní produktové portfolio 

Společnost Zimmer Czech s.r.o. v České republice dodává celý kompletní sortiment 

firmy Zimmer, vyjma oblasti dentální chirurgie, s důrazem na postupnou obměnu starších 

řad implantátů za nové inovativní implantáty, které zajišťují jak výrazně vyšší komfort 

operatéra při vedení operace, tak lepší klinické výsledky pro pacienta.  
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Společnost se soustředí na všechny oblasti, tj. ortopedii, traumatologii, 

spondylochirurgii, kostní cementy, biomateriály a autotransfúzní sety, turnikety a sety 

k odběru koţních štěpů. Přičemţ stěţejní obrat v rámci ČR generuje oblast ortopedie, dále 

pak s velkým odstupem oblast spondylochirurgie a oblast traumatologie byla po dlouhou 

dobu opomíjenou součástí portfolia společnosti v České republice. 

 

Pokud jde o portfolio výrobků ortopedických je asi nejširší ze všech výrobců, neboť 

pokrývá všechny moţné i nemoţné potřeby lékařů – operatérů i pacientů. Stěţejní oblastí je 

oblast totálních náhrad kyčelních a kolenních kloubů. V České republice se ročně 

naimplantuje cca 12.000 TEP kyčelního a 8.000 TEP kolenního kloubu, přičemţ počet 

operací narůstá cca 3-5% ročně, nicméně objem peněz má klesající tendenci (2010 vs. 2011 

minus 7%). TEP kyčelního kloubu se podle stavu kosti pacienta a jeho věku dělí do tří 

základních skupin – náhrady cementované (cementovaná acetabulární i femorální 

komponenta), hybridní (necementovaná acetabulární a cementovaná femorální 

komponenta) a necementované (obě komponenty necementované), přičemţ jejich 

pouţívání je přibliţně rovnoměrné. Na vysvětlenou – acetabulární komponenta se nazývá 

jamka, femorální komponenta dřík. Pro TEP kolenního kloubu se téměř výhradně pouţívá 

cementovaná varianta.  

 

Společnost Zimmer prodává v České republice cca 4.000 TEP kyčelního a 2.500 

TEP kolenního kloubu ročně. Mezi nejdůleţitější implantáty patří na straně kyčelních 

kloubů cementované dříky Geradschaft a MS-30, cementované jamky ZCA a Müller low 

profile, necementované jamky Allofit, CLS, Trilogy a Alloclassic CSF, dále pak 

necementované dříky CLS, Alloclassic SL, Versys a Fitmore. Na straně kolenních náhrad 

je to pak systém Innex a NexGen včetně revizních variant. U kolenního systém NexGen 

existuje pak několik variant, z nichţ nejprodávanější je varianta „all-poly“, coţ byla 

původně varianta pro starší pacienty za velmi nízkou cenu. Z důvodu ekonomického tlaku 

však činí prodej tohoto typu cca 50% celkového objemu prodaných TEP kolenního kloubu 

v ČR. 
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5.8.1 Analýza produktového portfolia – BCG matice 

Otazníky 

Do této skupiny spadají inovativní výrobky, po nichţ je v současné době velká 

poptávka, většina zákazníků si je chce vyzkoušet, ovšem ve velmi omezeném mnoţství 

díky vyšší ceně a nejistému dlouhodovému výsledku. V oblasti TEP kyčelního kloubu se 

jedná o systém Allofit IT a Trilogy IT, jeţ umoţňuje při stejném pouţití kovové části 

(jamky) pouţití lepšího typu polyethylenu (crosslinked) či keramiky Delta popřípadě 

vloţky Metasul a to vše i pro moderní velké hlavice kyčelního kloubu 32, 36 či 40mm. 

V oblasti TEP kolenního kloubu se jedná o typ NexGen Hi-flex, umoţňující bezpečnou 

flexi aţ do 150°, coţ ovšem vyuţijí pacienti zejména v asijských zemích, nicméně i 

v České republice jde v současné době o velmi populární marketingově úspěšný výrobek. 

Do skupiny otazníků spadá v podstatě celé traumatologické portfolio, neboť jeho trţní podíl 

na českém trhu je velmi malý, nicméně tempo růstu je velmi vysoké. Spadá sem například 

systém pro dlahovou osteosyntézu PLP a NCB, dále pak systém pro hřebování Sirus a  

ZNN, ale i zevní fixátory TransFX a Wristore. Z portfolia spondylochirurgické divize 

bychom mohli vybrat zejména převratný systém Universal Clamp (tzv. univerzální svorka), 

která umoţňuje fixaci pedikulárních tyčí bez nutnosti pouţití pedikulárních šroubů, coţ je 

mnohem bezpečnější systém.  

 

Hvězdy 

Za hvězdy je nepochybně moţné povaţovat na straně TEP kyčelního kloubu krátký 

necementovaný dřík Fitmore, který momentálně nemá na trhu díky své jedinečnosti 

konkurenci. Díky širokému rozsahu CCD úhlů, ofsetů a velikostí při zachování bezpečnosti 

v podobě nemodularity (skládá se jen z jedné části a tím nehrozí nebezpečí fraktury), 

zároveň aspektu moderního typu krátkého, tedy kost chránícího, dříku, jde o nový úspěšný 

produkt, u kterého poptávka zatím převyšuje nabídku. Za další výrobky spadající do této 

kategorie můţeme povaţovat revizní systémy vyráběné z materiálu Trabecular Metal 

(Tantal), který má neuvěřitelné osteoindukční vlastnosti rovnající se spongiozní kosti, který 

má kaţdý z nás v těle. Z tohoto materiálu se vyrábí nejrůznější augmentace, ať uţ pro 
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oblast acetabula či oblast kolenního kloubu (distální část femorální kosti a proximální část 

tibiální kosti). Pro úplnost je moţné do kategorie hvězdy jmenovat revizní systém pro 

operaci TEP kolenního kloubu NexGen LCCK a RHK, které svojí modularitou a 

komplexností rovněţ na trhu nemají konkurenci. 

 

Dojné krávy 

Do této kategorie spadají v oblasti TEP kyčelního kloubu cementované jamky ZCA 

a Müller, cementované dříky MS-30 a Geradschaft, necementované jamky CLS, Allofit a 

Alloclassic CSF, dříky CLS a Alloclassic SL. V oblasti TEP kolenního kloubu systémy 

Innex a NexGen, u spondylochirurgického portfolia pak systém Dynesys a TM Cages. 

Všechny výše uvedené výrobky mají za sebou minimálně 10leté klinické zkušenosti, 

některé dokonce i 30leté. Vzhledem k velmi širokému portfoliu v této kategorii, jejich 

velmi vysoké kvalitě a dlouhodobým vynikajícím výsledkům je moţné jejich prodejem 

generovat stále standardní marţe a můţeme je tedy povaţovat za nosný produkt 

společnosti. 

 

Prašiví psi 

Do této kategorie můţeme zařadit výrobky, jejichţ koncepce je mírně řečeno 

zastaralá, nebo je postupně nahrazují či velmi brzy nahradí výrobky inovované s podobnou 

filozofií. Na poli TEP kyčelního kloubu se jedná o cementovaný dřík kyčelního kloubu 

CPT, necementovanou jamku kyčelního kloubu Trilogy, necementovaný dřík Versys či 

revizní modulární dřík ZMR. Na poli TEP kolenního kloubu prozatím ţádný výrobek 

spadající do této kategorie nevidím, snad po uvedení nového typu kolenní náhrady v roce 

2015 by se jím mohl stát systém Innex.  U spondylochirurgického portfolia patří do této 

kategorie systém Optima a Silhouette.  
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Graf 5: BCG matice produktového portfolia Zimmer Czech, s.r.o. (Zdroj: vlastní 

zpracování autorkou) 

 

 

5.9 Marketingové strategie 

5.9.1 Produktová strategie společnosti Zimmer Czech s.r.o. 

Společnost Zimmer výrábí širokou škálu produktů, ze kterých umoţňuje 

jednotlivým zemím vybrat si takové produkty, které co nejvíce vyhovují poţadavkům 

daného trhu.   

Společnost Zimmer vyrábí a dodává na český trh desítky různých řad kyčelních a 

kolenních kloubních náhrad, včetně revizních variant a také celou řadu různých systémů 

pro řešení úrazů dlouhých kostí a degenerativ páteře. Kaţdá řada má desítky různých 

variant a kaţdá varianta také desítky velikostních provedení. Vzhledem k faktu, ţe ţádná 

z nemocnic není zvláště v dnešní době schopná nakoupit implantáty všech variant a všech 
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velikostí, přičemţ pro konkrétní operativu vţdy potřebuje kompletní velikostní škálu, aby 

se operatér mohl o volbě konkrétního implantátu rozhodnout těsně před operací nebo své 

rozhodnutí změnit i peroperačně, umísťuje společnost Zimmer své implantáty do tzv. 

konsignačních skladů. Implantáty jsou tak majetkem společnosti Zimmer a nemocnice 

v reţimu konsignačního skladu hradí pouze spotřebovaný materiál při operaci, který je 

následně na její konsignační sklad doplněn. Náklady na financování zásob jsou tak velmi 

vysoké a rychlost obratu je velmi důleţitým a pečlivě sledovaným parametrem. Důleţitým 

bodem je také omezená expirace sterilně balených imlantátů, které po uplynutí doby 

sterility jiţ nesmí být dále pouţity. Společnost Zimmer také jako součást svého servisu 

zákazníkům dodává do nemocnic sety instrumentárií zdarma jako součást konsignace, 

přičemţ cena jednotlivých instrumentárií se pohybuje v řádech stovek tisíc českých korun. 

 

Menší nemocnice s menším počtem ošetřených pacientů nemohou dosáhnou 

poţadovaného obratu zásob tak, aby drţení konsignačního skladu v nemocnici firmu 

nepoškozovalo, proto existují tzv. závozní síta nástrojů i implantátu, která jsou do těchto 

nemocnic zaváţena právě ke konkrétní operaci. 

 

Dobře zvolená produktová strategie a správný výběr produktů, velikostí 

jednotlivých řad jsou zcela zásadním předpokladem efektivního fungování celé společnosti. 

 

5.9.1.1 Cíle v produktové strategii 

 

 Dostupnost kompletního produktového portfolia firmy pro všechny zákazníky. 

 Obrátkovost konsignačních skladů nad hodnotou 1.0. 

 Dominantní segment: primární náhrady kyčelních a kolenních kloubů  – 80% 

prodejů firmy. Udrţení pozice č.1 v kyčlích a č. 2 v kolenou. 

 Razantní nástup do segmentu traumatologie – vysoký růst trhu. 
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5.9.2 Cenová strategie společnosti Zimmer Czech s.r.o. 

Cenovou politiku společnosti Zimmer Czech s.r.o. ovlivňuje především největší 

česká zdravotní pojišťovna – VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna), u níţ jsou 

registrovány dvě třetiny obyvatelstva České republiky. 

 

Nastavení ceny vţdy vychází z výrobní ceny produktu. K výrobní ceně produktu je 

připočítána obchodní marţe, která ovšem podléhá schválení Všeobecné zdravotní 

pojišťovny. Ta také rozhoduje o maximální moţné ceně produktu včetně sazby DPH a pod 

značkou „VZP max“ tuto cenu umístí do svého číselníku, spolu s popisem produktu a tzv. 

VZP kódem, kterým následně nemocnice vykazuje pojišťovně svoji spotřebu implantátu. 

Takto vstupuje VZP do regulace cen poprvé. 

 

V roce 2009 také Všeobecná zdravotní pojišťovna zavedla v endoprotetice systém 

tzv. balíčkových cen a tím tak zcela zásadně zasáhla do cenového boje mezi konkurenty. 

Balíčkové ceny sice jiţ pro rok 2011 přestaly platit a ze systému jako takového byly 

vyjmuty, nicméně tento systém sám sebe přeţil a v nákladové politice nemocnic setrvává 

nadále. V balíčkové ceně pojišťovna určila maximální moţnou úhradu za předem 

definovou sestavu endoimplantátů. Pro kolenní endoprotézu byla tato maximální úhrada 

nastavena na 48 tisíc Kč včetně sazby DPH, pro necementovanou kyčelní endoprotézu na 

52 tisíc Kč včetně sazby DPH, pro cementovanou kyčelní endoprotézu na 20 tisíc Kč 

včetně sazby DPH a pro hybridní endoprotézu kyčle (cementovaný dřík, necementovaná 

jamka) pak na 40 tisíc Kč včetně sazby DPH. Nemocnice jsou tak nuceny nakupovat takové 

produkty, které nepřesáhnou cenu stanovenou balíčkem. Pokud však potřebují například 

z indikačních důvodů nakoupit produkt draţší neţ je cena balíčku, pak musí pro dalšího 

pacienta zvolit endoprotézu s cenou niţší neţ balíček, tak aby výsledná průměrná cena na 

jednu operaci cenu balíčku nepřekročila. Vše co je nad cenou balíčku násobeného počtem 

provedených operací pojišťovna nemocnicím neproplatí. Zde tedy zasáhla do cenové 

politiky firem pojišťovna podruhé. 
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Společnost Zimmer má v politice balíčkových cen jen velmi malý prostor se svými 

cenami manipulovat, neboť většina produktů společnosti Zimmer se pohybuje právě na 

hranici balíčkové ceny, nebo nad ní. Některé typy nákladnějších endoprotéz je tak 

bezpředmětné na český trh vůbec uvádět. 

 

Vyjímkou z balíčkových cen v endoprotetice jsou náhrady ramenního a loketního 

kloubu a revizní endoprotézy kloubu kolenního a kyčelního, kde úhrada byla a je 

poloţková. Tyto endoprotézy však tvoří pouze cca 5% celkového obratu firmy. Zde, stejně 

jako v traumatologii a spondylochirurgii je však společnost ve svých cenách 

konkurenceschopnější. 

 

5.9.2.1 Cíle v cenové strategii 

 Primární náhrady kolenního a kyčelního kloubu – nastavení balíčkové ceny. 

 Ceny náhrady ramenního a loketního kloubu na hranici minus 10 % pod cenou 

hlavní konkurence – pravidelná aktualizace. 

 Ceny traumatologických implatátů mimimálně 20% pod cenami hlavního 

konkurenta společnosti Synthes. 

 

5.9.3 Distribuční strategie společnosti Zimmer Czech s.r.o. 

Hlavní výrobní závody společnosti Zimmer jsou umístěny ve Spojených státech 

amerických, ve státu Indiana v městě Warsaw, dále v Porto Ricu a ve švýcarském 

Wintherthuru. Hlavní sklad pro Evropu je umístěn v německém Eschbachu. 

 

V České republice pro skladování a distribuci svých produktů společnost Zimmer  

vyuţívá  outsourcing. Pro skladování vyuţívá sluţeb společnosti Alloga, která je dceřinou 

společností farmaceutického velkoobchodu Aliance Healthcare. V tomto skladu pracuje 

jeden přímý zaměstnanec společnosti Zimmer Czech a k dispozici má dva pracovníky 
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společnosti Alloga, kteří mu pomáhají s přejímkami a výdejem zboţí, ale také se závozem a 

doplněním jednotlivých výpůjčních setů. 

 

Pokud má nemocnice konsignační sklad a nahlásí spotřebu implantátů do 16.00 hod 

odpoledne, zboţí je jí doplněno následující pracovní den. Spotřebu implantátů nemocnice 

hlásí pracovnicím Customer servisu, odkud je poţadavek na doplnění zaslán do Allogy a 

současně je spotřeba zákazníkovi vyfakturována.  

 

Pokud nemocnice nemá konsignační sklad a chce konkrétní operaci provést musí 

taktéţ nahlásit svůj poţadavek do Customer servisu, nebo příslušnému obchodnímu 

zástupci. Tento poţadavek je následně předán do Allogy a pokud je nahlášen do 16 .00 hod. 

odpoledne je závoz nástrojů a implantátů uskutečněn tak, aby nejpozději v 8.00 hod. ráno 

bylo vše v konkrétní nemocnici k dispozici pro operaci. Po operaci se pak daný set vrací 

zpět do Allogy, kde je doplněn a spotřeba je nahlášena Customer servisu, odkud je pak 

nemocnici zaslána faktura. 

 

Pro vlastní fyzickou přepravu zboţí k zákazníkovi společnosti Zimmer Czech 

vyuţívá sluţeb společnosti TNT.  

 

5.9.3.1 Cíle v distribuční strategii 

 Doplnění spotřebovaného materiálu z konsignačního skladu do 24 hodin od 

nahlášení spotřeby. 

 Výměna zničených nástrojů do dvou pracovních dnů. 

 Závozní sety k dispozici v nemocnici následný den po vyjádření poţadavku. 

 

5.9.4 Propagační strategie společnosti Zimmer Czech s.r.o. 

Pro propagaci svých produktů společnost Zimmer Czech, s.r.o. vyuţívá především 

osobní prodej, přímý marketing a reklamu. 
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Osobní prodej je nejdůleţitější součástí obchodu. Počet zákazníků je omezený a 

rozhodovatelem o výběru implantátu je primář daného oddělení a stále častěji management 

nemocnice. Obchod je postaven na jednotlivých obchodních zástupcích, kteří nejen, ţe 

vedou obchodní jednání s rozhodovateli, ale také často asistují při operacích a vedou ruku 

operatéra či sálové sestry tak, aby operace proběhla bezproblémově. Jejich kontakt se 

zákazníky je tak velmi intenzivní  a obchod je tak postaven i na úzkých osobních vztazích.  

 

Firma prezentuje a propaguje v rámci přímého marketingu své produkty na 

nejrůznějších ortopedických, traumatologických či spondylochirurgických odborných 

akcích typu kongres, symposium, odborný vzdělávací seminář a dalších. V rámci těchto 

akcí společnost pořádá svá vlastní satelitní symposia s odbornými přednáškami a 

obrazovými přenosy ţivých operací, ale také workshopy, při kterých si lékaři mohou 

způsob vedení operace  sami vyzkoušet na modelech umělých kostí. Společnost také 

vyuţívá pro zajištění informovanosti svých zákazníků cestu direct mailu, především 

v případě nového produktu či inovace starších výrobků. 

 

Reklamu vyuţívá společnost Zimmer Czech pouze v rámci odborných časopisů a 

odborných publikací, neboť tato reklama je určena právě jen malé skupině lékařských 

specialistů. Reklama je zaměřena na představení nových inovativních produktů, ale také u 

starších produktů na zveřejnění dlouhodobých dobrých výsledků vzhledem k vysokému 

počtu realizovaných operací. 

 

5.9.4.1 Cíle v propagační strategii 

 Pravidelný kontakt se zákazníkem prostřednictvím obchodních zástupců.  

 Účast firmy na všech významných odborných kongresech a symposiích v ČR 

jakoţto vystavovatele. 

 Představení firmy jakoţto dodavatele traumatologických implantátů. 

 Prezentace firmy jako společnosti bez korupčních skandálů a praktik s výraznou 

dominancí podpory vzdělávaní lékařů. 
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5.10  Finanční analýza  

Finanční analýza podniku bude vycházet pouze z údajů z let 2009 a 2010, vzhledem 

k faktu, ţe společnost Zimmer Czech, s.r.o. byla zaloţena právě aţ v roce 2009. Pro rok 

2011 v době zpracování mé diplomové práce souhrnná data dosud nebyla k dispozici. 

 

5.10.1 Absolutní ukazatele 

5.10.1.1 Majetková a finanční struktura podniku 

 

Tab. 3: Procentuální rozbor majetkové a finanční struktury podniku (Zdroj: Interní 

materiály Zimmer Czech, s.r.o – účetní rozvahy 2009 a 2010) 

 

V tis. Kč 2009 2009 2010 2010 

AKTIVA CELKEM 79832 100% 114199 100% 

Dlohodobý majetek 11674 14.62% 8519 7.46% 

DNM 4646 5.82% 3658 3.20% 

DHM 7028 8.80% 4861 4.26% 

DFM 0 0.00% 0 0.00% 

Oběžná aktiva 65854 82.49% 102762 89.99% 

Zásoby 0 0.00% 0 0.00% 

Pohledávky 54925 68.80% 95906 83.98% 

Finanční majetek 10929 13.69% 6856 6.00% 

Časové rozlišení 2304 2.89% 2918 2.56% 

PASIVA CELKEM 79832 100% 114199 100% 

Vlastní kapitál -4582 -5.74% -6278 -5.50% 

Základní kapitál 39797 49.85% 39797 34.85% 

Rezervní fondy,... 60 0.08% 60 0.05% 

VH min. Let -39530 -49.52% -36045 -31.56% 

VH b.o. -4909 -6.15% -10090 -8.84% 

Cizí zdroje 78616 98.48% 108743 95.22% 

Rezervy 129 0.16% 168 0.15% 

Dlouhodobé závazky 2767 3.47% 6219 5.45% 

Krátkodobé závazky 75720 94.85% 102356 89.63% 

Bankovní úvěry 0 0.00% 0 0.00% 

Časové rozlišení 5798 7.26% 11734 10.28% 
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Z údajů v tab. 3 je patrný trend navyšování oběţného majetku, a to zejména  

v oblasti pohledávek. Podnik má velmi vysoký stav pohledávek, jejichţ stav se i meziročně 

zvýšil, v roce 2010 pohledávky činí dokonce téměř 84% z celkového majetku. Poměr mezi 

majetkem dlouhodobým a obvěţným je tak značně nevyrovnaný. 

 

Ve finanční struktuře je patrný meziroční růst ztráty z hospodaření podniku. Velmi 

vysoká je také zadluţenost podniku, která v absolutních číslech narůstá, ale její procentní 

podíl na celkových pasivech mírně klesá. 

 

5.10.1.2 Analýza výnosů a nákladů 

 

Tab. 4: Procentuální rozbor poloţek výnosů a nákladů (Zdroj: Interní materiály Zimmer 

Czech, s.r.o – Výkazy zisků a ztrát 2009 a 2010) 

 

v tis. Kč 2009  2009 2010  2010 

Trţby za prodej zboţí 57422 99.96% 185226 97.54% 

Výkony 0 0.00% 0 0.00% 

Trţby z prodeje DM 0 0.00% 726 0.38% 

Ostatní provozní výnosy 0 0.00% 3918 2.06% 

Výnosy z DFM 0 0.00% 0 0.00% 

Ostatní finanční výnosy 22 0.04% 21 0.01% 

VÝNOSY CELKEM 57444 100.00% 189891 1.00% 

Náklady na prodané zboţí 39930 64.04% 133620 66.82% 

Výkonová spotřeba 10657 17.09% 28554 14.28% 

Osobní náklady 10727 17.20% 32235 16.12% 

Daně a poplatky 1 0.00% 1379 0.69% 

Odpisy 366 0.59% 1694 0.85% 

Ostatní provozní náklady 326 0.52% 2455 1.23% 

Nákladové úroky 306 0.49% 16 0.01% 

Ostatní finanční náklady 40 0.06% 28 0.01% 

NÁKLADY CELKEM 62353 100.00% 199981 100.00% 
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Tab. 5: Vývojové trendy poloţek výnosů a nákladů (Zdroj: Interní materiály Zimmer 

Czech, s.r.o – Výkazy zisků a ztrát 2009 a 2010) 

 

v tis. Kč 2009 2010 2009/2010 

Trţby za prodej zboţí 57422 185226 31.00% 

Výkony 0 0 0.00% 

Trţby z prodeje DM 0 726 0.00% 

Ostatní provozní výnosy 0 3918 0.00% 

Výnosy z DFM 0 0 0.00% 

Ostatní finanční výnosy 22 21 104.76% 

VÝNOSY CELKEM 57444 189891 30.25% 

Náklady na prodané zboţí 39930 133620 29.88% 

Výkonová spotřeba 10657 28554 37.32% 

Osobní náklady 10727 32235 33.28% 

Daně a poplatky 1 1379 0.07% 

Odpisy 366 1694 21.61% 

Ostatní provozní náklady 326 2455 13.28% 

Nákladové úroky 306 16 -1912.50% 

Ostatní finanční náklady 40 28 -142.86% 

NÁKLADY CELKEM 62353 199981 31.18% 

 

Při pohledu na skladbu výnosů vidíme, ţe zcela dominantní sloţkou jsou trţby za 

prodané zboţí, které také meziročně vzrostly o 31%. Vývoj nákladů tomu zcela odpovídá, 

tedy dominantní sloţkou nákladů jsou náklady na prodané zboţí, které meziročně narostly 

o téměř 30%. Dalšími významnými náklady jsou náklady výkonové spotřeby a náklady 

osobní. 

 

Tab. 6: Vývoj hospodářského výsledku společnosti (Zdroj: Interní materiály Zimmer 

Czech, s.r.o – Výkazy zisků a ztrát 2009 a 2010) 

 

v tis. Kč 2009 2010 

Provozní výsledek hospodaření -4585 -10067 

Finanční výsledek hospodaření -324 -23 

Výsledek hospodaření za běţnou činnost -4909 -10090 

Výsledek hospodaření za účetní období -4909 -10090 

Výsledek hospodaření před zdaněním -4909 -10090 

 

Hospodářský výsledek společnosti vykazuje trvalou ztrátu, která se meziročně více 

neţ zdvojnásobila. 
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5.10.2 Rozdílové ukazatele 

Nejdůleţitějším rozdílovým ukazatelem je čistý pracovní kapitál (Net Working 

Capital), který vyjadřuje hodnotu oběţného majetku po odečtení krátkodobých závazků. 

 

Tab. 7: Vývoj čistého pracovního kapitálu (Zdroj: Interní materiály Zimmer Czech, s.r.o – 

účetní rozvahy 2009 a 2010) 

 

v tis. Kč 2009 2010 

Čistý pracovní kapitál -9866 406 

 

Společnost Zimmer Czech se sice v roce 2010 dostala v tomto ukazateli do 

kladných hodnot, nicméně lze konstatovat, ţe má málo prostředků a hrozí jí riziko, ţe by se 

mohla ocitnout v platební neschopnosti. 

 

5.10.3 Poměrové ukazatele 

Jedním z nejdůleţitějších ukazatelů rentability je ukazatel ROE – ukazatel 

rentability vlastního kapitálu. Výpočet je ROE = hospodářský výsledek po zdanění/vlastní 

kapitál. Další modifikací ukazatele rentability je ukazatel ROA – ukazatel rentability aktiv 

z hospodářského výsledku po zdanění. Výpočet je ROA = hospodářský výsledek po 

zdanění/aktiva. 

 

Další důleţité ukazatele rentability poměřují zisk k trţbám, informují o tom, kolik 

zisku tvoří 1 Kč trţeb. Pouţít je moţno ukazatel rentability trţeb – ROS. Kdy ROS = 

hospodářský výsledek po zdanění/trţby. Nebo také ukazatel čisté ziskové rozpětí, kdy čisté 

ziskové rozpětí = hospodářský výsledek po zdanění/výnosy*100.  

 

Mezi nejdůleţitější ukazatele aktivit firmy patří ukazatel obratu aktiv. Výpočet je 

obrat aktiv = trţby/aktiva. Tento ukazatel měří celkovou rychlost obratu aktiv firmy.  
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Ukazatele zadluţenosti jsou v podstatě vztahem mezi cizími a vlastními zdroji 

firmy. Z ukazatelů zadluţenosti vybírám ukazatel míry celkové zadluţenosti, který se rovná 

cizí zdroje/aktiva. 

 

Analýzy likvidity zkoumá schopnost firmy hradit krátkodobé závazky, a v podstatě 

poměřuje to, čím je moţno zaplatit, tím co je nutno zaplatit. Nejčastěji jsou sledovány tři 

ukazatele likvidity. Ukazatel likvidity prvního stupně – beţná likvidita = oběţná likvidní 

aktiva/krátkodobá pasiva. Dále Ukazatel likvidity druhého stupně – krátkodobá likvidita = 

likvidní aktiva+krátkodobé pohledávky/krátkodobá pasiva. A naposled Ukazatel likvidity 

třetího stupně – dlouhodobá likvidita = likvidní aktiva + krátkodobé pohledávky + 

zásoby/krátkodobá pasiva. 

 

Tab. 8: Poměrové ukazatele (Zdroj: Interní materiály Zimmer Czech, s.r.o – účetní rozvahy 

a výkazy zisků a ztrát 2009 a 2010) 

 

v tis. Kč 2009 2010 

ROE 1.07 1.6 

ROA 0.06 0.09 

ROS 0.09 0.05 

Čisté ziskové rozpětí  7.12 5.31 

Obrat aktiv 0.72 1.62 

Celková zadluţenost 0.98 0.95 

Běţná likvidita 0.14 0.07 

Krátkodobá likvidita 0.86 0.99 

Dlouhodobá likvidita 0.86 0.99 

 

5.11 SWOT analýza 

SWOT analýza je snad nejčastěji pouţívanou analýzou při hodnocení společnosti, 

shrnuje výsledky jednotlivých analýz vnitřního a vnější prostředí podniku a identifikuje tak 

jeho silné a slabé stránky a také příleţitost a hrozby. 
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Silné stránky společnosti 

 Kompletní portfolio produktů (aţ na vyjímky) pro všechny oblasti – TEP kyčle, 

TEP kolene, TEP ramene, TEP lokte, Spinální chirurgie, Traumatologie 

 Vynikající dlouhodobé výsledky  - stabilita a neselhávání implantátů (podpořeno 

sledováním v mezinárodních registrech) 

 Dvojitá filosofie – americká/evropská – moţnost volby dle preferencí operatéra 

 Velice sofistikovaný evropský trh 

 Vysoký podíl na trhu v oblasti ortopedie (TEP kolene 22%, TEP kyčle 33%) 

 Silná mateřská společnost 

 Rozsáhlé vzdělávací programy pro zákazníky 

 Kvalitní servis 

 

Slabé stránky společnosti 

 Opoţděný nástup nových či inovovaných produktů z důvodu ekonomické krize 

 Chybějící produkty v nabídce společnosti – TEP hlezna, dlahy pro osteosyntézu 

distálního rádia 

 Nízká obchodní síla v segmentech traumatologie a spondylochirurgie 

 Sloţité a zdlouhavé objednávání nových nástrojových a implantačních setů ze 

zahraničí 

 Velká nákladovost a malá obrátkovost konsignačních skladů 

 Nízká efektivnost ve vymáhání pohledávek po splatnosti   

 Většina materiálů i vzdělávacích aktivit pro zákazníky v anglickém jazyce 

 Vyšší ceny 

 Neexistence databáze zákazníků 

 

Příležitosti 

 Uvedení nových produktů na trh 

 Rostoucí trh v segmentech traumatologie a spondylochirurgie 

 Propojení obchodu mezi ortopedií (silné postavení) a traumatologií (slabé 

postavení) – periprotetické dlahy 
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 Stárnutí populace s trendem k aktivnějšímu ţivotu  

 

Hrozby 

 Klesající ortopedický trh v posledních 12-ti měsících (v korunách) 

 Tlak na cenu produktů ze strany managementu jednotlivých nemocnic 

 Významní lokální producenti – kopírování produktů, výrazně niţší ceny 

 Politický tlak na zvýšení sazby DPH – zdraţení produktů versus slevy z cen a 

sníţení zisku 

 Balíčkové ceny 

 Tendence k vypisování výběrových řízení s velkou vahou kritéria cena 

 Nesolventnost některých nemocnic – nárůst pohledávek po splatnosti 

 

Jednoznačně lze říci, ţe společnost Zimmer Czech, s.r.o. těţí z dobré pověsti značky 

Zimmer v odborných kruzích, a to nejen v oblasti pro ni stěţejních jako je ortopedie a 

zejména operativa kloubních náhrad kyčlí a kolen, ale také v oblastech, kde rozhodně není 

dominantním hráčem na trhu jako spondylochirurgie a v oblasti téměř netknuté jako je 

traumatologie. Zákazníci si značku Zimmer spojují se zaručenou kvalitou jak pouţitých 

materiálů, tak i nástrojů a vědí, ţe vše nové na trh přicházející od této společnosti je 

důkladně vyzkoušeno a prověřeno před samotným prodejem. 

 

Zimmer nabízí také natolik široké portfolio svých výrobků a vysoký stupeň 

variability v jednotlivých produktových řadách, ať mluvíme o typech či velikostech 

jednotlivých komponent, ţe snad kaţdý zákazník můţe uspokojit s těmito produkty potřeby 

své jakoţto operatéra, ale zejména vyjít vstříc individualitě a anatomickým zvláštnostem 

kaţdého pacienta, a to je dnes velmi důleţité kritérium. Vedoucí lékaři sálů, primáři, 

přednostové i vedení nemocnic vykazuje v dnešní době trend k eliminaci počtu 

nejrůznějších dodavatelů, neboť pak se prodluţují učební křivky jak operatérů tak 

instrumentářek a dochází k zvýšené chybovosti při operacích a také k prodluţování 

operační doby. 
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Toto široké portfolium je však ale také slabou stránkou firmy, neboť většina 

implantátů a nástrojů jiţ dnes není nemocnicemi nakupována, nýbrţ je nemocnicím 

propůjčena v rámci konsignačních skladů. Implantáty i nástroje jsou tak majetkem 

společnosti a příslušná nemocnice hradí pouze implantáty spotřebované a vykázané. 

Společnost Zimmer Czech, s.r.o. má tak velmi vysoké náklady na tyto sety umístěné 

v nemocnicích a efektivnost hospodaření je v některých případech velmi diskutabilní, 

neboť se často jedná i o operativu prováděnou s nízkou frekvencí a obrátkovost daného 

konsignačního skladu je velmi nízká. Nákladné je také hospodářství na hlavním skladě, 

neboť společnost musí neustále disponovat skladovou zásobou celého svého sortimentu, 

aby mohla po vykázané spotřebě do 24 hodin dodat nové implantáty do příslušné 

nemocnice. 

 

Zcela jistě je velmi silnou stránku společnosti její zázemí v mateřské firmě  a přínos 

zde prováděného výzkumu a vývoje. Dceřiná společnost Zimmer Czech, s.r.o. tak nemusí 

investovat do vývoje novým implantátů, ale těţí z neustálých inovací Zimmer produktů. 

Nové produkty jsou na českém trhu vítané a očekávané, bohuţel však často jsou tato 

očekávaní spojena s představou stejné ceny za výrobek inovovaný stejně jako ten starý, coţ 

samozřejmě není reálné. Často také nové produkty přicházející na trh, vzhledem 

k uvedenému často prodávané s niţší marţí neţ je tomu u výrobku ze stávajícícho portfolia, 

parazitují na starších produktech a nedochází tak k zvyšování zisku společnosti. Výraznou 

výhodou silné mateřské společnosti je také zabezpečení systému vzdělávání pro zákazníky, 

kde je však výrazným limitem dostupnost tohoto vzdělání pouze v anglickém jazyce. 

 

Velkou hrozbou je trend ve zdravotní politice ČR. V ortopedii byly zavedeny tzv. 

balíčkové ceny. Cena balíčku je cena, kterou daná zdravotní pojišťovna zaplatí dané 

konkrétní nemocnici za provedenou TEP kyčle či TEP kolene, bez ohledu na cenu 

implantátu. Draţší inovativní implantát má tak zcela limitován vstup na trh v ČR, neboť při 

jeho pouţívání by nemocnice ekonomicky ztrácela. 
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Tlak na cenu obecně je výrazným limitem v dalším rozvoji společnosti. 

Rozhodování dnes přechází z primářů oddělení  lékařských odborníků, na ekonomické 

náměstky a ředitele, kteří většinově nejsou lékaři, a nebo nejsou lékaři příslušného oboru. 

Odborná stránka kvality tak ustupuje do pozadí, je trend vypisovat výběrová řízení 

s dominantní vahou kritéria ceny. Do popředí se tak dostávají dodavatelé, kteří výrobky 

renomovaných firem kopírují a mohou je dodávat za mnohem niţší ceny. 

 

Dalším výrazným limitem je státem regulované mnoţství TEP kyčle a TEP kolene 

za rok. Kaţdá nemocnice má kvótu, kterou jestliţe naplní, ţádná zmíněná operace navíc jí 

nebude proplacena. Proto přesto, ţe populace stárne, čekací lhůty na totální endoprotézu 

jsou dlouhé, pacienti chtějí inovativní a nové implantáty,  trh stagnuje či spíše klesá.  

 

Velkou příleţitostí do budoucna je vstup do nových chirurgických segmentů jako je 

spondylochirurgie a traumatologie. Trh zde výrazně roste. Trţní podíl společnosti Zimmer 

Czech je na českém trhu nízký, nicméně produkty jsou zcela srovnatelné s konkurenčními, 

co do kvality, a v mnoha případech dostupné za niţší cenu. 

 

Tab. 9 : SWOT analýza (Zdroj: vlastní zpracování autorkou) 

 

Strength - silné stránky Weakness - slabé stránky 

Kompletní portfolio produktů pro všechny 

oblasti  

Opoţděný nástup nových či inovovaných 

produktů 

Vynikající dlouhodobé výsledky   Chybějící produkty v nabídce společnosti  

Dvojitá filosofie – americká/evropská 

Nízká obchodní síla v segmentech 

traumatologie a spondylochirurgie 

Velice sofistikovaný evropský trh 

Sloţité a zdlouhavé objednávání nových 

nástrojových a implantačních setů ze zahraničí 

Vysoký podíl na trhu v oblasti ortopedie  

Velká nákladovost a malá obrátkovost 

konsignačních skladů 

Silná mateřská společnost 

Nízká efektivnost ve vymáhání pohledávek po 

splatnosti   

Rozsáhlé vzdělávací programy pro 

zákazníky 

Většina materiálů i vzdělávacích aktivit pro 

zákazníky v anglickém jazyce 

Kvalitní servis Vyšší ceny 
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  Neexistence databáze zákazníků 

Opportunities – příležitosti Threats – hrozby 

Uvedení nových produktů na trh 

Klesající ortopedický trh v posledních 12-ti 

měsících 

Rostoucí trh v segmentech traumatologie a 

spondylochirurgie 

Tlak na cenu produktů ze strany managementu 

jednotlivých nemocnic 

Propojení obchodu mezi ortopedií a 

traumatologií  

Významní lokální producenti – kopírování 

produktů, výrazně niţší ceny 

Stárnutí populace s trendem k aktivnějšímu 

ţivotu  

Politický tlak na zvýšení sazby DPH – zdraţení 

produktů versus slevy z cen a sníţení zisku 

  Balíčkové ceny 

  

Tendence k vypisování výběrových řízení 

s velkou vahou kritéria cena 

  

Nesolventnost některých nemocnic – nárůst 

pohledávek po splatnosti 

 

Pro zváţení důleţitosti a významu jednotlivých silných a slabých stránek a také 

příleţitostí a hrozeb pouţivám v této diplomové práci rozhodovací matici. Při hodnocení 

významu a důleţitosti jednotlivých znaků porovnávám jejich důleţitost navzájem pomocí 

tří stupňů: 

 1 významnost stejná jako u porovnávaného parametru, 

 0 parametr je méně významný jako porovnávaný, 

 0.5 význam parametrů je totoţný. 

 

Tab. 10: Významnost silných stránek (Zdroj: vlastní zpracování autorkou) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 suma váhy

S1 Kompletní portfolio produktů x 1 1 1 1 1 1 0.5 6.5 23.21

S2 Vynikající dlouhodobé výsledky  0 x 1 1 0 1 1 0 4 14.29

S3 Dvojitá filosofie 0 0 x 1 0 0.5 0 0 1.5 5.36

S4 Velice sofistikovaný evropský trh 0 0 0 x 0 0.5 0 0 0.5 1.79

S5 Vysoký podíl na trhu - ortopedie 0 1 1 1 x 1 1 0.5 5.5 19.64

S6 Silná mateřská společnost 0 0 0.5 0.5 0 x 0 0 1 3.57

S7 Vzdělávací programy pro zákazníky 0 0 1 1 0 1 x 0 3 10.71

S8 Kvalitní servis 0.5 1 1 1 0.5 1 1 x 6 21.43

28 100.00

Strength - silné stránky

Suma  
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Tab. 11: Významnost slabých stránek (Zdroj: vlastní zpracování autorkou) 

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 suma váhy

W1 Nástup nových  produktů x 0 0 0 0 1 0.5 0 0.5 2 7.27

W2 Chybějící produkty 1 x 1 0.5 0 1 1 0 0 4.5 16.36

W3 Obchodní síla (trauma, spine) 1 0 x 0.5 0.5 1 1 0 1 4 14.55

W4 Nové sety ze zahraničí 1 0.5 0.5 x 0.5 1 0 0 0.5 2.5 9.09

W5 Nákladovost a obrátkovost KS 1 1 0.5 0.5 x 1 1 0 0.5 3.5 12.73

W6 Pohledávky po splatnosti  0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0.00

W7 Materiálů i vzdělávací aktivity v AJ 0.5 0 0 1 0 1 x 0 0 2 7.27

W8 Vyšší ceny 1 1 1 1 1 1 1 x 1 6 21.82

W9 Neexistence databáze zákazníků 0.5 1 0 0.5 0.5 1 1 0 x 3 10.91

27.5 100.00

Weakness - slabé stránky

Suma  

 

Tab. 12: Významnost příleţitostí (Zdroj: vlastní zpracování autorkou) 

O1 O2 O3 O4 suma váhy

O1 Uvedení nových produktů na trh x 1 1 1 3 50.00

O2 Rostoucí trh - trauma, spine 0 x 1 0.5 1.5 25.00

O3 Propojení obchodu (ort.-tr.) 0 0 x 0 0 0.00

O4 Stárnutí populace 0 0.5 1 x 1.5 25.00

6 100

Opportunities - příležitosti

Suma  

 

Tab. 13: Významnost hrozeb (Zdroj: vlastní zpracování autorkou) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 suma váhy

T1 Klesající ortopedický trh x 0 0 1 0 0 0 1 4.76

T2 Tlak na cenu produktů 1 x 1 1 0.5 0.5 1 5 23.81

T3 Významní lokální producenti 1 0 x 1 0.5 0.5 1 4 19.05

T4 Politický tlak na zvýšení sazby DPH 0 0 0 x 0 0 0 0 0.00

T5 Balíčkové ceny 1 0.5 0.5 1 x 0 1 4 19.05

T6 Výběrová řízení s velkou vahou kritéria cena1 0.5 0.5 1 1 x 1 5 23.81

T7 Nesolventnost některých nemocnic 1 0 0 1 0 0 x 2 9.52

21 100.00

Threats - hrozby

Suma  

 

Z rozhodovacích matic vyplývá, ţe nejvýznamnějšími ze silných stránek společnosti 

je dostupnost téměř kompletního  portfolia výrobků a to ve všech oblastech – jak v 

ortopedii, tak také v traumatologii a spondylochirurgii. Na druhé příčce v důleţitosti pak 

stojí kvalitní servis společnosti vůči svým zákazníkům zabezpečovaný asistencí obchodních 

zástupců přímo u operací a doplňovaný rychlým a vstřícným oddělením zákaznického 

servisu. Třetím nejvýznamnějším faktorem je pak dosaţený vysoký podíl na trhu v oblasti 

ortopedie – podíl na na trhu v oblasti TEP kyčlí je 33% a v oblasti TEP kolene pak 22%. 
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Nejvyšší váhu v oblasti slabých stránek společnosti má pak vyšší cena jejich 

produktů. Druhou nejvýznamnější slabinou jsou některé chybějící produkty v portfolio – 

např. v ortopedii TEP hlezna a v traumatologii dlahy pro osteosyntézu distálního rádia. 

Jako třetí nejvýznamnější faktor figuruje ve slabých stránkách společnosti nedostatečné 

zabezpečení obchodu v oblasti traumatologie a spondylochirurgie dostatečným počtem 

obchodních zástupců. 

 

Jednoznačně největší příleţitostí je neustálé uvádění nových produktů na trh. Čeští 

lékaři rádi přijímají nové věci a velmi stojí o inovace. Společnost Zimmer tento trend beze 

zbytku naplňuje. 

 

Největší hrozbou je pak tlak na cenu produktů, tento parameter je pak dále násoben 

tlakem na vypisování výběrových řízení ze strany managementu jednotlivých nemocnic a 

také nastavením tzv. balíčkových cen pro endoprotézy kolene a kyčle. 
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6 Vlastní návrh řešení pro rozvoj společnosti Zimmer Czech 

s.r.o. 
 

Kaţdá společnost má zájem na tom, aby maximalizovala svůj zisk, ale také, aby 

rostl její obrat a trţní podíl. Stejný zájem má také společnost Zimmer Czech, s.r.o., která 

navíc musí kaţdoročně splnit zadání své „matky“ a to je navýšení celkových prodejů 

v rozmezí 4-7%. Například pro rok 2012 je poţadován růst objemu prodejů ve výši 6%. 

 

Z předcházející analýzy vyplývá, ţe další růst společnosti nelze zabezpečit, pakliţe 

se společnost Zimmer Czech bude soustředit pouze na svoji dominantní prodejní oblast, 

kterou je endoprotetika. Hlavním argumentem pro toto tvrzení je stagnující endoprotetický 

trh co do objemu prodejů, coţ je vyvoláno velkým tlakem na sníţení dodavatelských cen, 

přičemţ mnoţství provedených výkonů se zvyšuje jen mírně. Velkou příleţitostí  pro další 

růst je však trh traumatologický – tento trh vykazuje vysoké tempo růstu a společnost 

Zimmer Czech zde můţe vyuţít svých silných stránek jako je velmi dobrá pověst, záruka 

kvalitního servisu a znalost svých zákazníků (v 80% případů traumatologickou operativu 

zajišťují právě ortopedická pracoviště), ale také silné podpory mateřské firmy a schopnosti 

splnit stěţejní poţadavek většiny pracovišť na dodávku kompletního portfolia. 

 

Z výše uvedeného vychází můj návrh na další rozvoj společnosti zaloţený na 

vytvoření samostatné divize Trauma. 

 

Vznik samostatné divize s sebou také přináší otázky, jak má být zabezpečeno její 

řízení a k jakým změnám v organizační struktuře by mělo dojít, coţ je také předmětem 

mých návrhů.  

 

Dále se v návrzích věnuji problematice zaměstnanců, kde z předcházejícíh analýz 

vyplynulo několik bodů pro zlepšení či změnu. Za nejurgentnější povaţuji řešení 

nedostatečné motivace zaměstnanců a také vytvoření jasné koncepce jak bude zajišťován 

rozvoj jednotlivých zaměstnanců. 
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K slabým stránkám společnosti jak vyplynulo z analýz také patří „intuitivní“ řízení 

prodeje, ve společnosti neexistuje informační systém, který by zabezpečoval tok informací 

o zákaznících, není provedena segmentace zákazníků, nejsou stanoveny priority jak by se 

ten který obchodní zástupce měl chovat a kterým zákazníkům by se měl věnovat, neexistuje 

systém, který by monitoroval aktivity prodejců, proto také navrhuji vytvoření tohoto 

informačního systému a v hrubých rysech popisuji nároky, které na něj budou kladeny. 

 

6.1 Produktové portfolio, divize Trauma 

6.1.1 Cíl 

Hlavním cílem níţe uvedeného návrhu je především doporučení pro vytvoření nové 

samostatné divize Trauma, návrh jak by měla být tato divize personálně zabezpečena a také 

na jaké produkty by se měli pracovníci této divize soustředit. Vedlejším cílem pak je 

stanovit doporučení, na které produkty v oblasti Recon, jakoţto stěţejní oblasti pro 

společnost, by se měla v budoucnu společnost zaměřit ve svých prodejních aktivitách. 

 

6.1.2 Návrh řešení 

Produkty společnosti Zimmer se všeobecně pohybují ve vyšší cenové relaci. 

Vzhledem k hospodářské krizi a s tím souvisejícím stále niţším úhradám Všeobecné 

zdravotní pojišťovny na kloubní endoprotézy a niţší cenovou nabídkou konkurenčních 

firem, by společnost měla uvaţovat o sníţení cen některých svých produktů v oblasti 

ortopedie a také se soustředit na propagaci některých levnějších variant svých produktů. 

 

V oblasti endoprotetiky se také společnost musí soustředit na produkty, které 

nepodléhají tzv. „balíčkovým“ cenám, jako jsou unikompartmentální náhrada kolenního 

kloubu MG UNI a ZUK a celá řada produktů pro revizní operace kolenního a kyčelního 

kloubu. Tyto produkty nepodléhají přísné regulaci ze strany státu a zdravotních pojišťoven.  
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Zásadní změnou by měly být aktivity na poli traumatologie. Traumatologické 

implantáty patří do produktového portfolia společnosti, ale dosud jim nebyla věnována 

adekvátní pozornost. Prodej těchto produktů zajišťoval tým obchodníků divize RECON, 

jehoţ prioritou je endoprotetika a k prodeji traumatologických implantátů nebyli tito 

obchodníci ani proškoleni a vzděláváni, natoţ jakkoli motivováni.  

 

Traumatologie vykazuje v ČR vysoký růst trhu. Pouţívají se stále nové a inovativní 

implatáty jejichţ cílem je co nejrychlejší a bezproblémové hojení úrazu u pacienta a rychlý 

návrat jeho mobility bez větších omezení a bolestivosti. Dnešní ţivotní styl je velmi rychlý, 

plný adrenalinových sportů, stále více a více lidí se věnuje jízdě na kole či freestylovému 

lyţování, vzrůstá také počet aktivních motorkářů.  Všichni tito lidé jsou potencionálními 

klienty traumatologických ambulancí. Dnešní populace také stárne, ale i ve vysokém věku 

je velmi aktivní, i starší lidé sportují a věnují se nejrůznějším aktivitám, při kterých můţe 

lehce dojít k fraktuře kosti. Hojení zlomenin u starších pacientů je velmi problematické, 

neboť jejich kosti jsou jiţ osteoporotické a fixace implantátu v kosti nemusí být dostatečně 

pevná. Proto se na trhu objevily nové implantáty tzv. úhlově stabilní, které tuto fixaci 

zajišťují.    

 

Ceny produktů a marţe podniku s nimi spojená nejsou tak vysoké jako v případě 

endoprotetiky či spondylochirurgie, ale četnost výskytu úrazů je mnohonásobně vyšší neţ u 

endoprotéz či u degenerativ páteře. 

 

Větší soustředěnost na oblast traumatologie znamená bezpochyby vysoké náklady 

na jednotlivé konsignační sklady, nástroje a implantáty, ale v budoucnu můţe zisk z této 

oblasti nahradit ztráty způsobené stálým sniţováním cen v případě endoprotéz. 

 

Navrhuji proto vznik samostatné divize Trauma, se svými vlastními obchodníky 

kteří by plně, edukovaně  a motivovaně zastřešovali všechny aktivity s oblastí 

traumatologie spojené, jak ve smyslu prodeje, tak také servisu pro zákazníky. 

Potencionálních traumatologických zákazníků je velké mnoţství, traumatologické operace 
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se realizují i na menších pracovištích typu okesních nemocnic a samozřejmě ve všech 

krajských, a fakultních nemocnicích, z nichţ některé mají statut traumacentra. Povaţuji 

proto za vhodné získat alespoň dva obchodníky, kteří by zastřešovali celou Českou 

republiku a současně jeden z nich byl v pozici vedoucího a reportoval by výsledky divize 

jednateli společnosti a zahraničnímu vedení.  

 

Produktově by se divize Trauma měla soustředit především na úhlově stabilní 

implantáty pro dlahovou osteosyntézu a na kvalitní a přesné systémy nitrodřeňového 

hřebování. Opomenuty by neměly být periprotetické dlahy, kde můţe být významně 

vyuţito dobré jméno firmy a zkušenosti lékařů se značkou Zimmer v endoprotetice.  

 

6.2 Organizační struktura 

6.2.1 Cíl 

Hlavním cílem je navrhnout nové organizační schéma, které by zohlednilo změny 

v oblasti počtu divizí a také pomohlo více zeefektivnit práci v divizi Recon a především 

sníţilo zátěţ kladenou na jejího Sales manaţera. Vedlejším cílem je pak navrhnout změny 

v organizační struktuře oddělení zákaznického servisu tak, aby toto oddělení dokázalo plně 

zabezpečovat podpůrnou funkci pro obchodní tým a dále  doporučit změnu v zajišťování 

sluţeb IT. 

 

6.2.2 Návrh řešení 

Také vzhledem k výše vyslovenému návrhu na rozšíření počtu obchodních divizí a 

obchodníků musí jednoznačně v budoucnu dojít i ke změnám v organigramu společnosti a 

v celé její organizační struktuře, včetně změn v oblasti odpovědnosti a kompetencí 

jednotlivých pracovníků. 
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Sales manager je doposud zodpovědný za všechny tři hlavní oblasti – čili za oblast 

endoprotetickou, spondylochirurgickou, traumatologickou, ale také za řízení prodeje 

doplňkových produktů jako jsou turnikety, kostní cement, rekuperační sety apod. Sales 

manager nejen, ţe řídí celý obchodní tým, ale sám se aktivně obchodu účastí, vede 

obchodní jednání s vlastníky nemocnic či s jejich řediteli a primáři významných pracovišť a 

také s představiteli státu jako jsou hejtmani jednotlivých krajů, např. v případě jednání o 

pohledávkách apod.. Osoba Sales managera je tak zcela jednoznačně přetěţována 

pracovními úkoly, které je nutné v budoucnu delegovat na jednotlivé obchodníky a produkt 

managery a Sales manager se musí začít více věnovat zejména tzv. „sluţebně mladším“ 

obchodníkům, jejich dalšímu vzdělávání a rozvoji, ale také zejména řízení jejich 

obchodních aktivit. 

 

Navrhuji omezení jeho zodpovědnosti pouze na oblast endoprotetiky, s tím, ţe jemu 

přímo podřízeni budou dva produktový manaţeři/obchodníci a jeho tým se i vzhledem 

k výsadnímu postavení endoprotetiky ve společnosti Zimmer a k vysokému podílu na trhu a 

počtu zákazníků posílí o jednoho obchodníka pro oblast Moravy. Celkově mu tedy bude 

přímo podřízeno sedm osob. Nutné je také přesné vymezení obchodního regionu a 

jednotlivých zákazníků, kteří budou spadat pod toho kterého jednotlivého obchodníka. 

 

U produktových manaţerů/obchodníků navrhuji oslabení jejich prodejní aktivity, 

sníţení počtu nemocnic, které mají na starost jak po stránce prodejní tak po stránce servisu. 

Tato změna by měla vést k uvolnění těchto pracovníků pro úkoly patřící do zodpovědnosti 

produktových manaţerů. Měly by se tak více podílet na zavádění nových produktů do 

České republiky a zastřešovat celý proces, včetně jednání s Všeobecnou zdravotní 

pojišťovnou o jejich registraci v ČR a o výši jejich úhrady – tato odpovědnost by tak byla 

sejmuta z beder Sales managera a ten by se tak více mohl věnovat řízení prodejních aktivit 

a rozvoji svého obchodního týmu. Produktoví manaţeři by také měly převzít 

spoluzodpovědnost za vzdělávání obchodníků v produktových znalostech, kaţdý za svou 

oblast, tedy za oblast kyčlí a za oblast kolen. 
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Další změna, kterou navrhuji je změna pozice u Manaţera pro klíčové zákazníky  

Spine na pozici Sales manager Spine, který by byl za oblast spondylochirurgie plně 

zodpovědný, včetně procesu zavádění nových produktů do České republiky. Tento 

pracovník by pak byl přímo podřízen jednateli společnosti. Vznikla by tak samostatná 

divize Spine, za kterou by Sales manager Spine reportoval její výsledky jak svému 

přímému nadřízenému, tak také zahraniční centrále. 

 

Návrh na vznik nové divize Trauma jiţ je popsán výše. Pro úplnost však uvádím, ţe 

navrhuji vznik samostatné divize o dvou pracovnících v pozicích Sales manager Trauma a 

obchodník pro oblast Trauma, který bude Sales managerovi Trauma přímo podřízen. Sales 

manager Trauma pak bude přímo podřízen jednateli společnosti a výsledky za divizi 

Trauma bude reportovat jak jemu, tak také zahraniční centrále. Navrhuji, aby tento 

obchodník byl získán z řad konkurence, aby jiţ byl v oblasti traumatologie orientován. 

Vzdělání, zaškolení a řízení prodejních aktivit obchodního zástupce pro oblast Trauma by 

pak bylo jiţ jeho plnou zodpovědností, navrhuji proto, aby si tohoto svého podřízeného sám 

ve výběrovém řízení vybral a tito dva pracovníci tak byli přijímáni postupně s časovým 

odstupem. 

 

Vzhledem k předpokládanému nárůstu prodejů a zvýšenému počtu nově 

akvizovaných nemocnic navrhuji také navýšení počtu pracovníků v oddělení zákaznického 

servisu - logistiky o jednoho. Jednotlivý pracovníci tohoto oddělení by také měli mít přesně 

vymezené zodpovědnosti. Kaţdá nemocnice, kaţdý zákazník, by měl komunikovat ideálně 

vţdy s jednou osobou ze zákaznického servisu. Vedoucího tohoto oddělení by také měla 

jednoznačně delegovat některé ze svých pravomocí na své podřízené, jako například 

objednávání nástrojů a implantátů v centrálním skladu v Eschbachu.  

 

V organizační struktuře společnosti Zimmer Czech, s.r.o. chybí pracovník 

zodpovědný za IT. Vzhledem k tomu, ţe společnost je relativně malá co do počtu 

zaměstnanců, navrhuji sluţby IT najímat formou outsourcingu, a to tak, ţe by existoval 
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jeden pracovník externí společnosti, který by byl kdykoliv v případě potřeby k dispozici pro 

řešení problému s informačními technologiemi spojenými. 

 

Společnost by tak v případě realizace mého návrhu měla celkem  22 interních 

zaměstnanců. 

 

Navrhované změny ilustruji v návrhu nového organigramu společnosti. 

 

Obr. 3: Organigram společnosti Zimmer Czech, s.r.o. – po realizaci navrhovaných změn 

(Zdroj: vlastní zpracování autorkou) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Zaměstnanci 

6.3.1 Cíl 

Cílem návrhů v této kapitole je navrhnout takový systém úvodního školení, který by 

rychle a efektivně připravil nové zaměstnance – obchodníky pro plnění jejich povinností 

vyplývajících z pracovní smlouvy. A vedlejším cílem je navrhnout takový systém dalšího 

vzdělávání, aby zaměstnanci soustavně a efektivně zvyšovali své komunikační a prodejní 

dovednosti a také znalost anglického jazyka. 
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6.3.2 Návrh řešení 

Jak uţ bylo uvedeno v analytické části této diplomové práce na zaměstnance 

v obchodních pozicích jsou ve společnosti Zimmer Czech, s.r.o. kladeny velmi vysoké 

nároky v oblasti produktových znalostí a v oblasti prodejních a komunikačních dovedností. 

 

Mateřská společnost Zimmer nabízí svým dcerám školení pro jejich zaměstnance, 

existuje celá škála výukových materiálů, bohuţel vše je k dispozici pouze v anglickém 

jazyce a vše předpokládá vysokou sebemotivaci a chuť se vzdělávat na straně 

proškolovaných. Tyto kurzy společnost Zimmer Czech, s.r.o. pro vzdělávání svých 

obchodníků i členů managementu vyuţívá, ale nepovaţuji toto za dostatečné. Chybí zde 

pracovník v pozici lektora, který by jak stávající zaměstnance (a to nejen obchodníky, ale 

také i pracovniky zákaznického servisu), tak nově příchozí pracovníky zaškoloval 

v produktové problematice v mateřském jazyce a vše řádně a názorně demonstroval při 

praktických cvičeních na umělých kostech, nebo také účastí u reálných operací přímo  na 

operačních sálech. Učební křivka zaměstnanců je tak velmi dlouhá a někteří ani po roce 

zaměstnání u společnosti neovládají například sloţitější operativu revizních operací apod. 

Toto pak vede k přetěţování sluţebně starších a zkušenějších pracovníků, kteří k těmto 

operacím jezdí mimo svůj pracovní region a nemohou se tak dostatečnou měrou věnovat 

svým vlastním zákazníkům. 

 

Navrhuji proto, aby se úkolu lektorů zhostili oba produktoví manaţeři pro oblast 

endoprotetiky a pro oblast traumatologie se tímto lektorem stal Sales manager Trauma. 

Úvodní zaškolení by mělo probíhat především formou domácího řízeného samostudia, ale 

vysoký podíl by měly mít praktická cvičení vedení operativy realizovaná na umělých 

kostech a asistence u reálných operací pod vedením příslušného lektora.  

 

V oblasti komunikačních, prodejních a prezentačních technik navrhuji vyuţívat 

sluţeb externích vzdělávacích agentur, jako například společnosti Mercury International. 

Externím tréninkem, by však toto nemělo být ukončeno a jak Sales manager Recon, tak 
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Sales manager Trauma by měli u svých obchodníků získané dovednosti dále rozvíjet a 

poskytovat svým podřízeným zpětnou vazbu o jejich posunu v těchto technikách. K tomu 

by měly slouţit společně realizované obchodní schůzky, prezentační semináře apod. u 

zákazníků. Kaţdý Sales manager by měl strávit s kaţdým ze svých podřízených minimálně 

jeden den v měsíci společně u jeho zákazníků. 

 

Společnost Zimmer Czech, s.r.o. nabízí svým zaměstnancům proplácení kurzů 

anglického jazyka v úhrnu v částce 20.000,- Kč za jeden kalendářní rok. Vzdělávání v této 

oblasti je však nepovinné. Vzhledem k faktu, ţe anglický jazyk je pro vnitřní komunikaci 

ve společnosti a v komunikaci s centrálou společnosti naprostou nezbytností, navrhuji aby 

společnost důrazněji vyţadovala posun ve znalosti anglického jazyka u tzv. „nemluvících“ 

zaměstnanců. 

 

Obecně platí, ţe ve společnosti je třeba začít rozvíjet procesy učení se, povzbuzovat 

samostatné vzdělávání a to vše formou plánu personálního rozvoje jako součásti procesu 

řízení lidských zdrojů a pracovního výkonu. 

 

Kurz anglického jazyka patří k benefitům, které společnost svým zaměstnancům 

nabízí. Dále sem patří také příspěvek na ţivotní nebo penzijní připojištění (dle výběru 

zaměstnance), který je nárokovatelný po uplynutí zkušební doby a částka příspěvku je pro 

všechny zaměstnance jednotná bez vyjímky. 

 

6.4 Motivace zaměstnanců 

6.4.1 Cíl 

Hlavním cílem této stěţejní kapitoly je navrhnout zcela nový motivační systém 

odměňování obchodníků a obchodních manaţerů, který by reflektoval jejich obchodní 

výsledky a platební morálku jejich zákazníků.  
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6.4.2 Návrh řešení 

Motivační systém společnosti Zimmer Czech, s.r.o.povaţuji za zcela nedostatečný, 

nejen vzhledem k výše uvedenému, ale zejména proto, ţe odměňování všech zaměstnanců, 

včetně obchodníků je zcela fixní. 

 

Navrhuji změnit celkový systém odměňování u pracovníků zodpovědných za prodej 

a posílit variabilní sloţku platu na úkor fixní sloţky, předpokládám, ţe se tak můţe zvýšit 

jejich osobní angaţovanost a motivace pro práci. 

 

Navrhuji všem obchodníkům a manaţerům sníţit fixní plat o 20% současného a 

těchto 20%  převést na variabilní sloţku platu, která bude odvislá od plnění plánu prodejů 

kumulativně u jednotlivých zákazníků, ale také na splatnosti faktur, čímţ by i obchodníci 

byli motivováni k aktivnímu vymáhání plateb za splatné faktury. 

 

Závislost výplaty bonusové části mzdy ilustruje následující tabulka. 

 

Tab. 14: Závislost výše bonusu na výši pohledávek po splatnosti u obchodníka (Zdroj: 

vlastní zpracování autorkou) 

 

Pohledávky po splatnosti v % z prodeje Výše bonusu 

méně neţ 8% 100 % bonusu 

8% aţ 12% 90 % bonusu 

12% aţ 20% 60% bonusu 

20% aţ 25% 30 % bonusu 

více neţ 25% 0% bonusu 

 

Dále navrhuji zavedení těchto pravidel pro výpočet bonusové sloţky mzdy:  

 Pro obchodníky - bonusová část platu bude vypočítána na základě 20% jejich 

ročního platu. 
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 Pro manaţery – bonusová část platu bude vypočítána na základě 25% jejich ročního 

platu. 

 Časový harmonogram výplaty bonusu bude jedenkrát za čtvrtletí, kdy vyplacena 

bude jedna polovina bonusového nároku a druhá polovina bude vyplacena na konci 

kalendářního roku na základě celkové kalkulace bonusu za celý rok. 

 Nárok na bonusovou sloţku mzdy vznikne od dosaţení 80% plánovaných prodejů, 

přičemţ plán bude pro kaţdého obchodníka, produktové manaţery Recon a Sales 

manaţera Spine určen jednotlivě a pro Sales managera Recon a Sales managera 

Trauma jako plán za celou divizi. 

 Skutečně dosaţené bonusy se budou vypočítávat dle tabulky zaloţené  na poměru 

dosaţeného prodeje vůči plánovanému prodeji. Jestliţe tedy bude dosaţeno 

plánovaného prodeje, vznikne nárok  ze 100% základu. Navrhovanou výši bonusu 

za niţší nebo vyšší dosaţený objem prodejů vzhledem k plánovanému objemu 

ilustruje tabulka. 

 

Tab. 15: Závislost výše bonusu na % plnění plánu (Zdroj: vlastní zpracování autorkou) 

 

 

% plnění plánu  % bonusu 

pod 80  ţádný bonus 

80   60 

85   65 

90   70 

95   75 

96   80 

97   85 

98   90 

99   95 

100  20% základního platu  100 

105   115 

110   130 

115   145 

120   160 

nad  120   160 
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Navrhuji také vypsání jednorázových bonusů za získání nového zákazníka: 

 Bonus za získání nového zákazníka RECON / nový produkt Recon s 

obratem alespoň 0,5 mil. Kč bez DPH za kalendářní rok  – 15.000,- Kč k platu 

(nový produkt znamená navýšení stávajícího portfolia a neznamená výměnu 

produktů). 

 Bonus za získání nového zákazníka TRAUMA / nový produkt Trauma s 

obratem alespoň 0,3 mil. Kč bez DPH za kalendářní rok  – 15.000,- Kč k platu 

(nový produkt znamená navýšení stávajícího portfolia a neznamená výměnu 

produktů). 

 Bonus za získání nového zákazníka SPINE / nový produkt Spine s obratem 

alespoň 0,5 mil. Kč bez DPH za kalendářní rok  – 15.000,- Kč k platu (nový produkt 

znamená navýšení stávajícího portfolia a neznamená výměnu produktů). 

 

6.5 Řízení prodeje 

6.5.1 Cíl 

Hlavním cílem této části je stanovit poţadavky na databázový informační systém, 

který společnost zcela postrádá a navrhnout jeho jednoznačné zavedení do obchodní praxe.  

 

6.5.2 Návrh řešení 

Ve společnosti Zimmer Czech, s.r.o. neexistuje přehledná informační databáze 

jejích zákazníků. Informace o jednotlivých zákaznících, o jejich charakteru, potřebách a 

přáních jsou tak uloţeny pouze a jen v hlavách jednotlivých obchodníků. Dohledatelné 

údaje jsou pouze ty, které se dotýkají objemu a struktury prodejů a fakturace. 

 

Tento stav je zcela nevyhovující jak pro řízení prodejních aktivit samotných 

obchodních zástupců, tak pro řízení aktivit obchodního týmu ze strany Sales manaţerů, tak 

z pohledu obrovského rizika ztráty cenných informací při odchodu některého z obchodníků.  
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Navrhuji proto zakoupení či na míru vytvoření databázového systému zákazníků, do 

kterého budou vkládány veškeré údaje o zákaznících. 

 

Poţadavky na databázový systém: 

 Musí poskytovat přehled o prodejích na zákazníka, včetně struktury tohoto prodeje. 

 Musí poskytovat přehled o platební morálce zákazníka  - přehled o pohledávkách po 

splatnosti. 

 Musí umoţňovat přehled o proexpirovaném zboţí u zákazníka na konsignačním 

skladě. 

 Musí umoţňovat evidenci veškerých návštěv obchodního zástupce u zákazníka, 

včetně popisu proběhlého obchodního jednání. 

 Musí umoţňovat evidenci a přehled o počtu asistencí u operací u jednotlivých 

obchodních zástupců. 

 Musí umoţňovat evidenci o vzdělávacích aktivitách obchodních zástupců – 

samostudium, školení domácí, školení zahraniční, přezkoušení atd.. 

 Musí umoţňovat evidenci tzv. „home office“ dnů u jednotlivých obchodních 

zástupců. 

 Musí umoţňovat provedení segmentace zákazníků a vytvoření zákaznické 

platformy. 

 Musí umoţňovat evidenci a přehled o vzdělávacích aktivitách pro zákazníky – účast 

jednotlivých zákazníků na vzdělávacích kurzech společnosti Zimmer, na odborných 

kongresech domácích i zahraničních apod. 

 Musí umoţnovat přehled o aktivitách dalších divizí, neboť jedna nemocnice můţe 

být zákazníkem všech tří divizí společně. 

 Musí umoţňovat přehled o jednáních a jejich výsledcích na úrovni managementu u 

jednotlivých zákazníků, které vedou manaţeři a jednatel společnosti. 

 

Celý tento systém by měl vést jednoznačně k vyšší efektivitě práce obchodníků, měl 

by být oporou a kostrou pro sebeřízení prodejních aktivit obchodníků a pro celkové řízení 

obchodního týmu. Vedoucí pracovníci, by měli přehled o efektivnosti zacílení jednotlivých 
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obchodních návštěv obchodníků, mohli by snadno vyhodnotit rozloţení parcovního času 

obchodníků mezi obchodní jednání, servis, vzdělávání a administrativu. Zcela zásadní však 

je, ţe by firma získala a uchovávala všechny informace o zákaznících a zbavila se tak 

nebezpečí ztráty cenných údajů o zákaznících v případě odchodu některého z obchodníků.  

 

6.6 Logistika 

6.6.1 Cíl 

Cílem této části je navrhnout taková opatření v logistickém systému, aby mohli být 

včas a řádně zabezpečeny všechny poţadavky zákazníků společnosti.  

 

6.6.2 Návrh řešení 

Společnost Zimmer Czech, s.r.o. má zákazníky, kteří jednotlivé nástroje a 

implamtáty odkoupili a pouze si objednávají zboţí, které spotřebovali, a také zákazníky, 

kteří mají zboţí na tzv. konsignačních skladech a je jim postupně doplňována nahlášená 

spotřeba tak, aby stav konsignačního skladu, který je ve vlastnictví společnosti Zimmer 

Czech, s.r.o., zůstal ve stejné výši. Řada menších zákazníků si však instrumentárium i 

implantáty objednává pouze ke konkrétním operacím. Počet těchto závozních sít je však 

omezen. V oblasti logistického zabezpečení potřeb a přání zákazníků navrhuji proto 

navýšení počtu tzv. závozních sad instrumentárií a implatátů, tak aby společnost byla 

schopna okamţitě a flexibilně splnit poţadavky svých zákazníků. 

 

Závoz objednaného zboţí či zboţí k doplnění konsignačních skladů je realizován 

cestou externí společnosti TNT. Tato společnost také pro společnost Zimmer Czech 

zajišťuje závoz zápůjčních sít, její flexibilita je však omezená. Společnost TNT nedodá 

zboţí k zákazníkovi dříve neţ do druhého dne od vyzvednutí v centrálním skladu Alloga, 

nezaváţí o státních svátcích, ani o víkendech. Bohuţel někdy vznikne potřeba, aby bylo 

zboţí u zákazníka ještě tentýţ den, nebo bylo zavezeno o víkendu. Pokud vznikne tato 
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akutní potřeba, firma vyuţívá své obchodní zástupce, kteří převezmou roli dopravce. 

Domnívám se však, ţe vyuţívání pracovní doby obchodních zástupců pro závoz sít je 

neefektivním plýtváním. Čas obchodního zástupce je nákladný a vznikají nemalé náklady 

ztracené příleţitosti, kdy se obchodník nevěnuje svému klíčovému pracovnímu úkolu a tím 

je prodej. 

 

Navrhuji proto, aby společnost Zimmer Czech, s.r.o. najmula externího kurýrního 

pracovníka, který bude drţet pohotovost pro náhlé potřeby zákazníků  a bude schopen 

zajišťovat dodávku závozních sít v čase a termínech, kdy toto není schopna zajistit 

společnost TNT.     
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7 Finanční hodnocení návrhů pro rozvoj společnosti Zimmer 

Czech, s.r.o. 
 

Kaţdý rozvoj podniku s sebou nese nevyhnutelné finanční náklady. Jednoznačně 

náklady spojené s rozvojem či s rozšířením podniku jsou zpočátku mnohem vyšší neţ zisk 

generovaný provedenými změnami. Proto je nutné určit tzv. bod zvratu – čili okamţik, kdy 

dojde k vyrovnání sumy nákladů na projekt a sumy zisků z tohoto projektu pramenících. 

 

7.1 Kalkulace nákladů spojených s realizací návrhů na rozvoj 

společnosti 

Ve své diplomové práci jsem navrhla několik zásadních změn, které by měly přispět 

k dalšímu rozvoji společnosti Zimmer Czech, s.r.o.. Všechny změny zcela jistě nemohou 

být realizovány v jeden okamţik a jejich zavádění do praxe musí být postupné, jejich 

posloupnost uvádím níţe a navrhuji jejich závádění po dobu dvou let.  

 

 První rok 

- Přijetí nového zaměstnance na pozici Sales manager Trauma 

- Počátek činnosti nové divize Trauma 

- Změna systému odměňování  

- Zavedení informačního databázového systému 

- Zvýšení počtu závozních sít 

- Stálá kurýrní sluţba 

- Stálá sluţba IS 

 Druhý rok 

- Přijetí nového zaměstnance na pozici Obchodní zástupce Trauma 

- Přijetí nového zaměstnance na pozici Obchodní zástupce Recon 

- Přijetí nového zaměstnance do oddělení Customer servis 

- Změna ve vzdělávacích aktivitách 
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- Změna v rozsahu odpovědnosti produktových managerů  

 

Kaţdá z navrhovaných změn je spojena s jistými jednorázovými vstupními náklady, 

ale také s náklady průběţnými jejichţ orientační číselné vyjádření uvádím v následujících 

tabulkách. 

 

Tab. 16: Kalkulace nákladů prvního roku realizace návrhů (Zdroj: vlastní zpracování 

autorkou) 

 

          Přijetí nového zaměstnance na pozici SM Trauma 

Fixní náklady Kč 

Akvizice – poplatek personální agentura 50,000.00 

PC vybavení (notebok, software, přísluš.) 40,000.00 

Tiskárna 5,000.00 

Telefon 10,000.00 

Fixní náklady celkem 105,000.00 

Variabilní náklady  Kč/ měsíc 

Superhrubá mzda při 100% plnění plánu 67,500.00 

Telefon – provoz 3,500.00 

Cestovní náklady 10,000.00 

PHM 15,000.00 

Automobil – operativní leasing 25,000.00 

Variabilní náklady celkem 121,000.00 

Další návrhy 

 Navrhovaná změna Náklady v Kč za kalendářní rok 

Počátek nové činnosti divize Trauma   

Reklama v odborných časopisech 150,000.00 

Nové konsig. sklady hodnotě 5mil.- odpis 5 

let 

1,000,000.00 

Databázový systém   

Nákup databázového systému 100,000.00 

Provoz databázového systému 20,000.00 

Zvýšení počtu závozních sít   

Zvýšení počtu závozních sít 1,500,000.00 

Služby stálého kurýra   

Pohotovost 60,000.00 
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Realizované zakázky 200,000.00 

Stálá služba IT   

Provoz    200,000.00 

Celkem 3,230,000.00 

 

Tab. 17: Kalkulace nákladů druhého roku realizace návrhů (Zdroj: vlastní zpracování 

autorkou) 

 

        SM Trauma 

 Variabilní náklady             Kč/ měsíc 

Superhrubá mzda při 100% plnění plánu              67,500.00 

Telefon – provoz              3,500.00 

Cestovní náklady            15,000.00 

PHM            15,000.00 

Automobil – operativní leasing            20,000.00 

Variabilní náklady celkem          121,000.00 

Další návrhy 

 Navrhovaná změna Náklady v Kč za kalendářní rok 

Činnost divize Trauma   

Reklama v odborných časopisech 150,000.00 

Nové konsignační sklady v hodnotě 5mil.-  

odpis 5 let, plus odpis z min. roku 

2,000,000.00 

Databázový systém   

Provoz databázového systému 20,000.00 

Služby stálého kurýra   

Pohotovost 60,000.00 

Realizované zakázky 200,000.00 

Stálá služba IS   

Stálá sluţba IT – provoz 200,000.00 

Vzdělávání obchodníků    

Sluţby Mercury International 300,000.00 

Celkem 2,930,000.00 

Přijetí nového zaměstnance na pozici OZ Trauma 

 Fixní náklady Kč 

Akvizice – poplatek personální agentura 38,000.00 

PC vybavení (notebok, software, přísluš.) 40,000.00 

Tiskárna 5,000.00 
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Telefon 7,000.00 

Fixní náklady celkem 90,000.00 

Variabilní náklady  Kč/ měsíc 

Superhrubá mzda při 100% plnění plánu 51,300.00 

Telefon – provoz 3,500.00 

Cestovní náklady 10,000.00 

PHM 18,000.00 

Automobil – operativní leasing 20,000.00 

Variabilní náklady celkem 102,800.00 

Přijetí nového zaměstnance na pozici OZ Recon 

 Fixní náklady Kč 

Akvizice – poplatek personální agentura 30,000.00 

PC vybavení (notebok, software, přísluš.) 40,000.00 

Tiskárna 5,000.00 

Telefon 7,000.00 

Fixní náklady celkem 82,000.00 

Variabilní náklady  Kč/ měsíc 

Superhrubá mzda při 100% plnění plánu 51,300.00 

Telefon – provoz 3,500.00 

Cestovní náklady 10,000.00 

PHM 18,000.00 

Automobil – operativní leasing 20,000.00 

Variabilní náklady celkem 102,800.00 

Přijetí nového zaměstnance - Customer servis 

 Fixní náklady Kč 

Akvizice – poplatek personální agentura 20,000.00 

Kancelářský nábytek 15,000.00 

PC vybavení (stolní PC, software, přísluš.) 30,000.00 

Telefon 5,000.00 

Fixní náklady celkem 70,000.00 

Variabilní náklady  Kč/ měsíc 

Superhrubá mzda - fixní plat 27,000.00 

Telefon – provoz 2,000.00 

Variabilní náklady celkem 29,000.00 
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Celkové náklady na realizované změny by dle kalkulace činily v prvním roce 4.787 

000,- Kč a v roce druhém 7.439 200,- Kč, celkem tedy za dva roky 12.226 200,- Kč. 

7.2 Kalkulace výnosů spojených s realizací návrhů na rozvoj společnosti 

V prvním roce realizace návrhů předpokládám, vzhledem k navýšení počtu 

závozních sít a s tím spojeným rozšířením sluţeb pro zákazníky, dále vzhledem k zavedení 

databázového informačního systému a tím lepšímu řízení prodejních aktivit 

endoprotetického týmu a také s ohledem na změnu systému odměňování ve smyslu posílení 

motivační sloţky mzdy, nárůst objemu prodejů v oblasti endoprotetiky o 2-3%.  V současné 

době je objem prodejů v oblasti Recon roven 198.000.000,- Kč za kalendářní rok. 

 

V následujícím roce vzhledem k navrhovanému posílení obchodního týmu Recon o 

jednoho zaměstnance předpokládám další navýšení objemu prodejů o 4-5% za kalendářní 

rok. 

 

Divize Trauma by měla v prvním roce získat 2-3% podíl na traumatologickém trhu. 

Celkový objem trhu je přitom v České republice přibliţně 240.000.000,- Kč za kalendářní 

rok. Objem prodejů Trauma divize by se tak v prvním roce měl rovna částce 4.800.000,- aţ 

7.200.000,- Kč. 

 

V následujícím roce, díky posílení traumatologické divize o obchodního zástupce, 

předpokládám další růst prodejů o 25-35%, přičemţ podíl na trhu by měl vzrůst o 1%. 

Předpokládaný objem prodejů by tedy měl být v pesimistické variantě nejméně 6.000.000,- 

Kč a při optimistické variantě 9.720.000,- Kč. 

 

V následujících tabulkách modeluji tři varianty moţného vývoje výnosů společnosti 

(pesimistická, optimistická a realistická varianta) v prvních dvou letech zavádění změn.  
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Tab. 18: Kalkulace výnosů při pesimistické, optimistické a realistické  variantě budoucího 

vývoje (Zdroj: vlastní zpracování autorkou)  

 

Pesimistická varianta Absolutní výše nárůstu prodejů 

1. rok - RECON - nárůst prodejů o 2% 3,960,000.00 

2. rok - RECON - nárůst prodejů o 4% 8,078,400.00 

1. rok - TRAUMA - MS 2% 4,800,000.00 

2. rok - TRAUMA - nárůst prodejů o 25% 6,000,000.00 

Celková výše objemu prodejů 22,838,400.00 

Průměrná marţe 45.00% 

Předpokládaný výnos 10,277,280.00 

  Optimistická varianta Absolutní výše nárůstu prodejů 

1. rok - RECON - nárůst prodejů o 3% 5,940,000.00 

2. rok - RECON - nárůst prodejů o 5% 10,197,000.00 

1. rok - TRAUMA - MS 3% 7,200,000.00 

2. rok - TRAUMA - nárůst prodejů o 35% 9,720,000.00 

Celková výše objemu prodejů 33,057,000.00 

Průměrná marţe 45.00% 

Předpokládaný výnos 14,875,650.00 

  Realistická varianta Absolutní výše nárůstu prodejů 

1. rok - RECON - nárůst prodejů o 2.5% 4,950,000.00 

2. rok - RECON - nárůst prodejů o 4.5% 9,132,750.00 

1. rok - TRAUMA - MS 2.5% 6,000,000.00 

2. rok - TRAUMA - nárůst prodejů o 30% 7,800,000.00 

Celková výše objemu prodejů 27,882,750.00 

Průměrná marţe 45.00% 

Předpokládaný výnos 12,547,237.50 

 

Předpokládané celkové náklady na realizované změny dle kalkulace viz výše by 

měly činit v prvním roce 4.787 000,- Kč a v roce druhém 7.439 200,- Kč, celkem tedy za 

dva roky 12.226 200,- Kč. 

 

Při pesimistické variantě vývoje budoucích prodejů v daných dvou letech by tak 

bodu zvratu nebylo po dvou letech dosaţeno a podnik by vykazoval ztrátu 1.948 920,- Kč. 
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Při předpokládaném realistickém vývoji by však bodu zvratu jiţ bylo dosaţeno a podnik by 

vykazoval hrubý zisk 321 037.50 Kč. U optimistické varianty by taktéţ bodu zvratu bylo 

dosaţeno a podnik by vykazoval hrubý zisk ve výši 2.649 450,- Kč. 
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8 Závěr 
 

Kvalitně a realisticky zpracovaný podnikatelský plán je dnes nejen zásadní a 

nepodstupitelnou podmínkou vstupu podniku do jakéhokoliv podnikatelského odvětví, ale 

je také neodiskutovatelnou podmínkou pro jeho další rozvoj, udrţení či lépe posílení jeho 

konkurenceschopnosti, pozice na konkurenčním trhu, zvýšení efektivnosti 

vnitropodnikových procesů atd. 

 

Jen vědomí nových příleţitostí a výzev a naopak uvědomění si moţných hrozeb, 

které mohou podnik v budoucnu ovlivnit nebo ho jiţ ovlivňují, ale také upřímný pohled na 

sebe sama, na své silné a slabé stránky, na své úspěchy a poráţky, mohou být těmi 

správnými základními kameny pro tvorbu vhodné, přijatelné a uskutečnitelné strategické 

koncepce podniku.  

 

Dnešní doba je charakteristická neustálými změnami, podniky musí neustále na 

probíhající změny reagovat a neustrnout ve svém vývoji, v případě úspěchu tzv. „neusínat 

na vavřínech“. Podnik musí neustále regovat na změny s celosvětovou platností jako růst 

významu globalizace, nástup a rozvoj nových technologií apod., ale také na změny na 

lokálních trzích jako vstup  nové konkurence, politická rozhodnutí týkající se daného 

podnikatelského prostředí apod. Proto je třeba mít na paměti, ţe podnikatelský plán či 

strategie firmy musí podléhat neustálému monitorování jeho plnění, kontrole efektivnosti a 

vyhodnocování a korekci případných odchylek. Právě optimalizace a aktualizace 

podnikatelského záměru je ve své podstatě prokázáním nestrnulosti a 

konkurenceschopnosti podniku. 

 

Ve své diplomové práci  jsem zpracovala rozvojový podnikatelský plán pro 

společnost Zimmer Czech, s.r.o., která na českém trhu působí jiţ od poloviny roku 2009 a 

jiţ se velmi dobře na českém trhu etablovala a jejímţ jsem také zaměstnancem. Společnost 

Zimmer Czech, s.r.o. je obchodní společností, která se soustředí především na prodej a 
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dodávku zdravotnického materiálu (implantáty a operační nástroje) pro potřeby 

ortopedických, spondylochirurgických a traumatologických operačních zákroků, přičemţ 

jejími zákazníky jsou zejména státní, krajské, městské ale také soukromé nemocnice.  

 

V prostředí společnosti se jakoţto její zaměstnanec jiţ déle neţ dva roky pohybuji a 

měla jsem tak moţnost detailně poznat skutečný chod podniku i  jeho reálné provozní 

problémy, které podnikání v tomto velmi zajímavém oboru přináší. 

 

Má diplomová práce si kladla za cíl navrhnout pro společnost Zimmer Czech, s.r.o. 

v rámci rozvojového podnikatelského plánu takové koncepční změny v její organizační 

struktuře, v oblasti motivace jejich zaměstnanců a v oblasti řízení prodeje, díky nimţ 

v případě jejich realizace, by mělo být dosaţeno dalšího růstu trţního podílu a vzrostla by 

efektivnost některých interních procesů.  

 

Domnívám se, ţe vytyčený cíl se mi podařilo dosáhnout. V části šesté této 

diplomové práce navrhuji konkrétní řešení pro další rozvoj společnosti Zimmer Czech, 

s.r.o.. Navrhované změny se týkají aktivního produktového portfolia, na základě předchozí 

analýzy doporučuji na které produkty by se měla společnost soustředit a proč, navrhuji 

zejména zásadní změny v organizační struktuře a to jak ve smyslu vzniku nové obchodní 

divize, která by se soustředila výlučně na prodej produktů z traumatologického portfolia ale 

také ve smyslu nového vymezení kompetencí, pravomocí a odpovědnosti jednotlivých 

pracovníků firmy. Další návrhy se soustředí na motivaci zaměstnanců společnosti a na 

jejich další profesní rozvoj, ale také na drobné změny v řízení prodeje a logistických 

procesů. Zmiňované návrhy jsou také ekonomicky zhodnoceny a to v části sedmé. 

 

Vlastním návrhům pro změnu, které tato diplomová práce obsahuje, předchází 

důkladná analýza podnikatelského subjektu jako takového, včetně analýzy mikroprostředí a 

makroprostředí společnosti, tedy identifikace a zhodnocení jejích silných a slabých stránek 

a také příleţitostí a hrozeb, které pramení či mohou pramenit z vnějšího okolí podniku. 
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Nezbytnou součástí této diplomové práce jsou také její teoretická východiska, které jsou 

obsaţeny v části čvrté. 

 

Při zpracování této diplomové práce jsem se snaţila vyuţít všechny mně dostupné 

zdroje, své poznatky ze studií a také své zkušenosti a informace získané v rámci pracovní 

činnosti pro danou společnost. Práci jsem pojala z komplexního hlediska a jsem si plně 

vědoma, ţe jednotlivé oblasti, které byly předmětem mého zkoumání lze analyzovat ještě 

mnohem hlouběji a detailněji, neboť problematika jíţ se tato diplomová práce dotýká je 

velmi široká a obsáhlá.  

 

Tato diplomová práce bude předloţena vedení společnosti Zimmer Czech, s.r.o. 

jako návrh pro  provedení dle mého názoru nutných změn a po odsouhlasení vedením 

společnosti se stane realizačním dokumentem pro první etapu změn v rámci 

restrukturalizace společnosti a její další expanze. 
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