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Abstrakt

Podnikání v oboru IT se za poslední léta poměrně výrazně mění. Společnost M 

Computers s.r.o., podnikající převážně v oblasti prodeje hardware dnes stojí před 

rozhodnutím, jak na dané změny reagovat a zvýšit tak svou  konkurenceschopnost. 

Cílem předkládané diplomové práce je pomocí metod strategické analýzy prozkoumat 

současnou pozici společnosti, závěry analýz relevantně zhodnotit a stanovit návrh 

strategie firmy do roku 2009.

Abstract

The IT business has dramatically changed within last few years. Nowadays M 

Computers ltd. established mainly as a hardware reseller is being faced with a decision 

about the answer to these changes and further direction of the business to gain the 

competitive advantage. The goal of presented master`s thesis is to analyze and evaluate 

the current position of the company using the methods of strategic analysis. 

Furthermore a proposal of company strategy by the year 2009 will be provided. 
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1 Úvod

Slovo „strategický“ se stalo v poslední době velice populárním. Každý se snaží 

myslet strategicky, činit strategická rozhodnutí, nebo implementovat strategické změny. 

Ne všichni, kteří slovo „strategický“ tak rádi používají, však cítí úlohu strategického 

řízení v dnešním informačním věku. Mohlo by se dokonce zdát, že strategie se může 

omezit na částečné „strategické“ rozhodnutí a v dnešní době plné rychlých změn a 

turbulencí se její význam jako takové ztrácí. Opak je však pravdou! V dnešní tvrdé 

konkurenci se ukazuje, že strategické řízení na vysoké úrovni je jednou z hlavních 

konkurenčních výhod mnoha společností. Přináší cestu k uvědomění si vlastních 

předností a nedostatků, sumarizuje hlavní směřování a stanovuje cestu, jakou bude 

podnik kráčet, aby dosáhl svých cílů. Velice rychle a neustále se měnící podmínky 

nejsou žádnou překážkou strategického řízení a určování strategických vizí. Strategiím 

naopak tyto změny poskytují příležitost k rychlým reakcím a organizacím tak vzniká 

velká možnost získání konkurenční výhody.

Manažer roku 2002, Ing. Bořivoj Kačena o strategii říká:

„Strategie v době, kdy se vše neustále mění, vypadá možná jako anachronismus. 

Ale není. Je to určitý kompas, podle kterého se firemní loď řídí. Musí se ale měnit podle 

počasí“.
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2 Představení společnosti

Společnost M Computers s.r.o. byla založena v roce 2002 za účelem zabezpečování 

prodeje a servisu výpočetní techniky. Tři společníci, kteří se na vzniku podíleli, tak 

využili své předchozí společné zkušenosti sahající do poloviny devadesátých let. Ve 

firmě všichni dodnes pracují a řídí ji. Region, na který se v začátku zaměřila, pokrýval 

oblast Brna a nejbližšího okolí. Postupně, jak se zvyšoval obrat, přibyli ve firmě i 

zaměstnanci a tato se rozrostla k dnešním 17 pracovníkům. Původní zaměření 

společnosti představoval především maloobchodní prodej PC a notebooků se 

zaměřením na koncového uživatele. Postupně se nabízené portfolio rozšiřuje především 

o oblast serverů, systémů pro ukládání dat a také o služby v oblasti IT se zaměřením na 

firemní klientelu. 

Dnes stojí společnost před nelehkým úkolem zvýšení konkurenceschopnosti a 

ziskovosti. Původně hlavní obor činnosti – prodej hardware již není u společností 

formátu firmy M Computers s.r.o. z důvodu vysoké konkurence elektronických 

obchodů a velkých dodavatelů z dlouhodobého hlediska udržitelný. Proto je nutné najít 

nové možnosti a směry dalšího rozvoje, aby byly zaručeny dobré vyhlídky do 

budoucna. Nalézt odpovědi na otázky dalšího směřování je hlavním úkolem této práce.



- 12 -

3 Cíle a metody

Práce si klade za cíl pomocí metod strategické analýzy prozkoumat současnou 

pozici společnosti, závěry relevantně zhodnotit a stanovit návrh strategie firmy na 

nejbližší léta. 

První část práce patří sumáři teoretických poznatků a východisek. Zde jsou stručně 

shrnuty znalosti teorie strategického řízení, vymezeny základní pojmy a metody.

Práce pokračuje analytickou částí zaměřenou především na praktické prozkoumání 

společnosti z různých hledisek a úhlů pohledu.  Základem jsou  analýzy interních i 

externích faktorů, aby mohla být aktuální situace co nejlépe zhodnocena a poskytla 

podklad pro relevantní závěry. Důležitým prvkem je také finanční analýza, která 

odpovídá na důležité otázky peněžních zdrojů a toků. Na závěr jsou pomocí analýzy 

SWOT zhodnoceny silné i slabé stránky společnosti, společně se stanovením možných 

příležitostí a hrozeb. 

 Z poznatků analýzy jsou pak vyvozeny závěry, které slouží jako podklad pro návrh 

strategie pro další období. Vzhledem k neustále se měnícímu prostředí se jeví jako 

ideální dvouletý horizont pro stanovení cílů. Návrh strategie začíná celopodnikovou 

úrovní, postupně přechází k strategickým obchodním jednotkám a řeší všechny důležité 

strategické oblasti jako jsou tržní orientace, struktura, marketing, informační podpora, 

nebo systém řízení.
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4 Teoretická východiska 

4.1 Vymezení základních pojmů

Vize

Vize ve společnosti představuje sjednocující prvek, který je všem členům firmy 

výzvou a inspirací, oporou i zdrojem pocitu smysluplnosti jejich úsilí. Aby opravdu 

naplnila svůj účel, musí  být pečlivě vysvětlována a šířena ke všem členům firmy. 

Společně sdílený cíl je mocným prostředkem mobilizace lidského potenciálu firmy, 

soustředění energie firmy stejným směrem. Vize by měla stát v podtextu všech 

strategických úvah.

Poslání, mise

Představuje jasnou definici podnikatelských aktivit podniku pro dosažení jeho vize.  

Zahrnuje odpovědi na otázky jako „V čem budeme podnikat?“, „Kam bude firma 

směřovat?“, „Pro koho budou naše výrobky a služby určeny?“.

Derek F. Abell předpokládá, že podnikatelská aktivita by měla být definována ve 

třech základních rovinách.

o Kdo bude uspokojován (jaká skupina zákazníků)

o Čím bude uspokojován (jaké jsou potřeby zákazníků)

o Jak budou uspokojovány potřeby zákazníků (jaké dovednosti a kvalifikace 

k tomu bude společnost potřebovat)

Strategie společnosti

Strategie společnosti představuje dokument, ve kterém jsou vymezeny dlouhodobé 

cíle firmy, stanoven průběh jednotlivých operací a rozmístění nezbytných zdrojů pro 

jejich dosažení.  Strategii však lze chápat i jako pohled na připravenost podniku na 

budoucnost. Tato strategie by proto měla nejenom vycházet z potřeb podniku, musí také 
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přihlížet ke změnám zdrojů a možností a současně musí také odpovídajícím způsobem 

reagovat na změny v okolí podniku. 

Strategické řízení

Strategické řízení má za úkol pomoci společnosti získat nebo udržet strategickou 

výhodu, stanovit strategické síle a nastínit plán jejich realizace. 

Strategické plánování

Strategické plánování je proces definice a formulace dlouhodobých strategických 

cílů společnosti, nebo její organizační jednotky tak, aby se využily příležitosti 

poskytované trhem se zřetelem na maximální využití zdrojů organizace. 

Cílem strategického plánování je snížit riziko chybných rozhodnutí a pomoci 

společnosti dostat se do situace, kde může předvídat změny, pružně na ně reagovat, 

případně tyto změny sama vyvolávat a využít ve svůj prospěch. Úkolem strategického 

plánování je především pomoci organizaci přijímat rozhodnutí, jejichž smyslem je 

získání silnějšího konkurenčního postavení, než je současné. Toto plánování je velice 

komplexní proces, který je založen na sérii teorií a technik popisujících tvorbu strategie 

systematickým způsobem. 

Strategické plánování stojí na nejvyšším „stupínku“ úrovní manažerského řízení. 

Hlavní odpovědnost za strategické řízení tedy stojí na vrcholovém managementu firmy. 

Úspěšná strategie však nemůže pocházet pouze od nejvyššího vedení, ale měla by 

dostávat podněty i od řídících pracovníků na nižších pozicích ve společnosti. 
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Obr 1. Pyramida řízení (8)

Strategické plánování by mělo klást otázky typu: „Kde chceme být za 2, 5, 10 nebo 

15 let?“, „Co musíme udělat, abychom se tam dostali?“, „Jaké zdroje k tomu 

potřebujeme?“, „Jaké změny musíme provést, abychom se vyrovnali s vlivy okolního 

prostředí?“, „Jak získat nebo udržet konkurenční výhodu?“.

Strategické myšlení

Strategické myšlení představuje systematický proces, který umožňuje perspektivně 

pohlížet na své možnosti, analyzovat všechny faktory vnějšího prostředí, variantním 

plánováním brát v úvahu permanentnost změn, pružně na ně reagovat a ovlivňovat je, 

promyšleně přeskupovat zdroje a učit se tvořivě překonávat problémy s využitím 

potenciálu všech spolupracovníků. 

Marcela Dedouchová (2) definuje dva přístupy k strategickému myšlení. 

o plánovací přístup charakterizovaný jako „mysli a potom udělej“

o přírůstkový princip charakterizovaný jako „mysli, přesvědč se, hádej se, 

diskutuj, uč se, mysli, přesvědč se, atd.“

Přírůstkový princip v sobě lépe vyjadřuje neustálost procesu,  formulaci a 

implementaci strategie společnosti. Hranice mezi formulací a implementací je často 

nejasná. Tento přístup však umožňuje neustále reagovat na změny a minimalizuje tak 

riziko chybných závěru strategického myšlení.
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Základní přínosy využívání strategického manažerského myšlení definoval S. L. Quek 

v roce 1996:

o Delší životní cyklus výrobků (jsme mezi prvními, kdo identifikuje a využije 

nové příležitosti)

o Rychlejší a jistější návratnost vložených prostředků a rychlé dosažení zisků

o Vyšší efektivnost a produktivita

o Méně krizového řízení, tj. méně chyb (většina z nich byla odhalena již ve fázi 

plánování)

o Lepší zpětná vazba a poučení (čas, který ostatní stráví „hašením požárů“ 

využijeme k systematickému sledování, rozborům a zdokonalování)

o Zlepšení týmové práce a týmové atmosféry (vytvoření týmové kultury založené 

na sdílení společných úspěchů) 

Pavol Košťan  a Oldřich Šuleř (1) popisují několik principů úspěšného strategického 

myšlení

o Budování vizí

Řada firemních managementů vizi nepostrádá. V neustálé potřebě operativního 

řízení již nezbývá čas na stanovení dlouhodobých strategických plánů. Řada 

managerů se totiž domnívá, že musí „neustále pracovat a ne planě teoretizovat!“ 

Správně formulovaná vize je však sjednocujícím prvkem, který je všem 

pracovníkům firmy výzvou a inspirací a pomáhá minimalizovat problémy i na 

operativní úrovni řízení.

o Orientace na zákazníka

Veškerá činnost firmy musí směřovat k předvídání a uspokojování potřeb 

zákazníka. Není rozumné vyvíjet úsilí, aby zákazník koupil, to co firma vyvinula 

a zákazník ve skutečnosti nepotřebuje. Orientace na zákazníka přináší lepší 
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pochopení potřeb a nabídku takových výrobků a služeb, které tyto potřeby 

uspokojí.

o Vyhledávání a tvůrčí řešení problémů

Na každý firemní problém lze pohlížet pozitivně. Je to vlastně nabízející se 

šance, příležitost něco zlepšit. Podnikání zcela pochopitelně problémy přináší a 

jejich překonáváním posouváme firmu kupředu k větší konkurenceschopnosti, 

k lepším výsledkům a také dalším problémům. 

o „učení se“

Bez neustálého prohlubování znalostí a rozšiřování dovedností lidí není trvalý 

rozvoj firmy a udržení její konkurenceschopnosti možné. Lidé jsou v dnešní 

době nejdůležitějším zdrojem v podnikání a prostředky vložené do jejich rozvoje 

jsou tak velice důležitou investicí. Součástí firemní kultury by se mělo stát 

neustálé vzdělávání a příprava lidí jako hlavního  zdroje budoucích úspěchů jako 

základ podnikové strategie.

o Disciplína

Úspěch nebývá výsledkem jen znalostí a nadšení. Bez tvrdé práce, důslednosti, 

trpělivosti, odvahy a rozhodnosti se v podnikání obvykle nedostavuje. Michael 

Dell (3), zakladatel společnosti Dell Computer Corporation říká, že „úspěch je 

kombinací schopností, zvídavosti, odhodlání a trpělivosti“.

o Systémovost

Každé strategické rozhodnutí, každý plán by měl být integrován do celkového 

systému řízení. Je dobré brát v úvahu širší souvislosti. Při zamýšlené změně by 

měly být kroky uvažovány a promýšleny nejenom v rámci jednoho subsystému, 

ale také s ohledem na dopady na subsystémy ostatní a tedy společnost jako 
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celek. 

o Variantnost

Při plánování je dobré vždy počítat s určitým stupněm nejistoty v budoucnosti a 

připravovat více možných variant. Není totiž možné spoléhat na to, že vývoj 

bude přesně odpovídat předpokladům. Strategická rozhodnutí je proto nutné 

testovat, přizpůsobovat neustále se měnící situaci a uvažovat o možných 

variantách dalšího vývoje. 

4.2 Hierarchie strategií

Typický střední až velký podnik má většinou tři úrovně řízení

o Podnikovou úroveň

o Úroveň podnikatelských jednotek (SBU)

o Funkční úroveň

Na podnikové úrovni představuje strategické řízení určitou syntézu strategií nižších 

úrovní. Celopodniková strategie by měla být konzistentní, smysluplná a měla by 

zabezpečit naplnění strategických cílu jednotlivých organizačních jednotek s ohledem 

na strategické cíle společnosti jako celku.

V případě, že společnost podniká ve vícero odvětvích, nebo poskytuje různorodé 

produkty či služby, je dobré rozdělit strategie do jednotlivých částečně samostatných 

strategických podnikatelských jednotek. Tyto SBU lze obvykle určit podle následujících 

kritérií.
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o SBU se zaměřuje na jiné produkty nebo služby, než zbytek společnosti.

o SBU má jiné konkurenty, než celá společnost.

o SBU se zaměřuje na jiné zákazníky, než ostatní jednotky.

o SBU je možné částečně organizačně oddělit, bez dopadu na její fungování.

o SBU tvoří vyšší/nižší přidanou hodnotu než zbytek firmy. 

Pro takto určené organizační jednotky je vhodné stanovení samostatných strategií, 

protože jejich vize a směřování mohou být výrazně odlišné od zbytku společnosti. 

Strategie na funkčních úrovních jsou vymezeny pro určité specifické oblasti, jako 

např. personalistika, nákup, marketing apod. Tyto strategie tak pomáhají skládat 

strategie na úrovni organizačních jednotek, případně na úrovni celopodnikové. 

4.3 Proces tvorby a implementace strategie

4.3.1 Model strategického plánovacího cyklu
Pavol Košťan a Oldřich Šuleř (1) chápou plánování jako nepřetržitý cyklus. 

Obr 2. Strategický cyklus (8)
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Tento cyklus začíná formulováním poslání společnosti. Pokračuje analýzou 

vnějšího prostředí, konkurence, vnitřních zdrojů, schopností a současného stavu/výkonu 

společnosti. Analýza pomůže manažerům pochopit vnější prostředí. Umožní 

identifikovat nejenom příležitosti pro firmu, ale i jeho hrozby a komplexně se podívat 

na silné a slabé stránky podniku.

Dalším krokem by mělo být stanovení reálné konkrétnější strategické vize a 

strategických cílů. V další fázi přichází ke slovu využití několika zvolených technik 

strategické analýzy a vytvoření několika alternativních strategií zaměřených na 

dovedení společnosti směrem ke stanovené strategické vizi. 

Důležitou roli hraje hodnocení těchto strategií a výběr vhodné strategie na základě 

zvolených kritérií. Proces poté pokračuje stanovením cílu na krátkodobější bázi, 

vytvořením taktiky a série krátkodobých projektů, které pomůžou promítnout strategii 

společnosti na operativní úrovni do každodenního života firmy. Na závěr, ale i 

v průběhu plánovacího cyklu je nutné celý proces monitorovat a provádět v případě 

zásadních odchylek korekce a kroky zpět. I po úspěšném průběhu celého strategického 

plánovacího cyklu je potřebné se vrátit na jeho začátek a koloběh neustále opakovat

4.3.2 Strategická analýza

Strategická analýza představuje ucelené a systematické zkoumání stávající situace, 

aby mohla odpovědět na otázky jako „Kde nyní jsme?“, „Kam se chceme dostat?“,

„Jakým způsobem toho dosáhneme?“. Pro komplexní posouzení současné situace a 

možností budoucího vývoje využívá strategická analýza několik základních technik.

o Analýza okolního prostředí zkoumá vlivy okolního světa na analyzovanou 

společnost. Jednotlivé analýzy se zaměřují obvykle převážně na vlivy politické, 



- 21 -

ekonomické, sociální, nebo technologické. Z běžných analýz jsou používané 

PEST (SLEPT) analýzy, 4C, nebo strukturální analýza konkurenčního prostředí. 

Poměrně oblíbený je i Porterův pětifaktorový model.

Obr. 3 Okolí podniku (2)

o Interní analýza zkoumá převážně vnitřní síly působící v organizaci. Předmětem 

jsou převážně lidské, finanční, technické nebo jiné zdroje, firemní kultura, 

organizační struktura, nebo systémy řízení. Často používané jsou 7S analýzy, 

SWOT analýzy nebo portfoliové matice. Velice důležitou částí je finanční 

analýza, která zkoumá zdroje a jejich vyžití z finančního pohledu. Její závěry 

jsou pro stanovení strategie často obzvlášť důležité.

Jednotlivé techniky se ve svém obsahu často překrývají, a proto je potřebné velice 

citlivě zvolit takovou skladbu analýz, aby se vzájemně doplňovaly, ale aby se informace 

zbytečně nedvojily nebo nebyly umístěny na rozličných místech. 
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4.3.3 Určení cílů, vizí

Vize, mise a cíle společnosti představují sjednocující prvek, který jasně a 

srozumitelně říká, kam se chce společnost dostat a jakým způsobem toho má být 

dosaženo. Každý pracovník by měl vizi a misi společnosti znát, protože jen tak může 

docházet k jejich naplnění. 

Podle Joela A. Bakera by měla vize nést několik atributů:

o Měla by být iniciována vedením společnosti, musí však naslouchat také lidem na 

nižších stupních organizační struktury. Úkolem vedení je soulad těchto dvou 

pohledů a vytvoření silné motivující vize. 

o Měla by mít pozitivní charakter. Pozitivní myšlení přináší vždy lepší pohled do 

budoucnosti.

o Vize by měla být sdílena a přijata všemi pracovníky organizace.

o Vize by měla mít konkrétní charakter bez použití prázdných nic neříkajících 

frází typu „chceme nejlépe uspokojit všechny zákazníky“. Konkrétně stanovená 

vize mnohem lépe plní účel ztotožnění se pracovníků s ní. Podniky však často za 

své vize vydávají všeobecné fráze. Internetový Dilbertův generátor vizí zde 

velice vtipně ukazuje, jak takové vize a mise vznikají a k čemu nakonec slouží.

Určená vize a mise je pak promítnuta do „reálnější“ podoby pomocí sledu několika 

strategických cílů. Tyto cíle jsou většinou poměrně všeobecné a dlouhodobě se příliš 

nemění. Naopak operativní specifické cíle, které jsou důležité pro efektivní využití

zdrojů, jsou stanoveny v krátkodobém horizontu a odrážejí aktuální situaci. Cíle jsou 

často vyjadřovány ve finančních ukazatelích jako jsou plánovaný obrat, zisk, podíl na 

trhu. V poslední době se však často lze setkat i s nefinančními cíly, jako jsou 

spokojenost zákazníků, úroveň znalostí pracovníků nebo oblíbenost značky, které často 

lépe odrážejí požadovaný stav, do kterého chce společnost dospět. 
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Aby cíle plnily svůj účel, měly by se vyznačovat jistými znaky. Především je 

vhodné, aby splňovaly princip SMART, tedy aby byly specifické, měřitelné, 

akceptovatelné, reálné a sledovatelné. Takové cíle lze pak účinně hodnotit, případně 

operativně přehodnocovat, aby vedly k naplňování stanovené firemní strategie.

4.3.4 Výběr strategie

Před výběrem vhodné strategie je potřebné především zvolit kritéria, dle kterých 

budou alternativní strategie posuzovány.  Obvykle se zabýváme vhodností, 

realizovatelností a akceptovatelností. 

Vhodnost strategie představuje kritérium, které určuje, do jaké míry odpovídá 

hodnocená strategie prognózovanému vývoji a do jaké míry využívá všechny 

konkurenční výhody společnosti. 

Posouzení vhodnosti strategií obvykle odpovídá na následující otázky

o Jde strategie v souladu se stanovenou vizí a posláním společnosti?

o Jakým způsobem reaguje strategie na vnější vlivy a příležitosti v prostředí?

o Jak se strategie vypořádává s hrozbami okolního prostředí?

o Využívá a rozvíjí strategie  silné stránky firmy?

Realizovatelnost strategie představuje kritérium, které sleduje praktickou 

realizovatelnost strategie. Hodnotí nároky na zdroje a na strategické schopnosti 

společnosti.  

Posouzení realizovatelnosti strategií obvykle odpovídá na následující otázky

o Má firma dostupné všechny potřebné zdroje?

o Jakým způsobem bude reagovat konkurence?
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o Má společnost k dispozici dostatečné lidské zdroje pro zamýšlenou strategii?

Akceptovatelnost strategie vypovídá o tom, jak zamýšlená strategie odpovídá 

očekáváním zájmových skupin a jaké rizika sebou nese. 

Zpravidla zjišťuje

o Jaká jsou finanční rizika uvažovaných strategií?

o Jaká je návratnost vložených investic?

o Jak koresponduje strategie se zájmy vlastníků?

o Jakým způsobem se změní podstatné organizační jednotky?

4.3.5 Implementace strategie

Implementace strategie představuje proces uvedení zvolené strategie do „života“. 

Od toho, jak úspěšně bude strategie implementována, do značné míry závisí její celkový 

úspěch. Implementace strategie se zaměřuje na následující oblasti:

o Identifikace klíčových úkolů při nasazení strategie tak, aby byl zajištěn její 

úspěch

o Naplánovaní priority strategických aktivit

o Přerozdělení zdrojů v souladu s potřebami nově implementované strategie

o Upravení organizační struktury tak, aby umožnila efektivní plnění strategických 

cílů

o Vypracování nových pracovních postupů

o Vytvoření vnitrofiremní kultury podporující zvolenou strategii

o Zajištění podpory informačního systému

o Převedení strategie do částkových operativních cílů
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4.3.5.1 Klíčové úkoly

Rozhodujícím faktorem úspěchu strategie je pochopení a určení klíčových úkolů 

nutných pro její dosažení. Tato činnost má za cíl určit kritické úkoly využívající 

konkurenční výhody společnosti, které jsou nutné pro úspěšné naplnění vybrané 

strategie. Pro každý klíčový úkol je vhodné stanovit odpovědnosti a uvést je do 

strategického akčního plánu

4.3.5.2 Priorita aktivit

Časový sled jednotlivých aktivit vykonávání strategie je další kritickou oblastí 

jejího nasazení. Tuto posloupnost je možné stanovit z několika pohledů:

o Posloupnost příčin a důsledků

o Důležité aktivity vs. aktivity, které nezpůsobí kritické problémy při realizaci 

strategie

o Povinné činnosti, např. z důvodů legislativních

4.3.5.3 Přerozdělení zdrojů

Na implementaci nové strategie se téměř vždy váže jistý stupeň organizačních 

změn. Je nutné také přeskupit zdroje, kterými podnik disponuje, a zabezpečit jejich 

maximální využití vzhledem ke zvolené strategii. Při posuzování přerozdělení zdrojů je 

nutné se nejenom ptát, jestli je možné zdroje přeskupit, ale také jestli je to ekonomicky

výhodné a rozumné.

4.3.5.4 Organizační struktura

Změny organizační struktury jsou součástí téměř každé nově nasazované strategie. 

Michael Dell (3) tvrdí, že lidé jsou pro organizaci dokonce větší hrozbou než 

konkurence, proto je jim a organizační struktuře potřeba věnovat obzvlášť velkou 
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pozornost. Základní otázky, které je potřeba v případě organizační struktury vyřešit 

jsou:

o Diferenciace

představuje způsob rozdělení podniku. Je možné stanovit několik typů 

organizačních struktur s různým stupněm centralizace a různým počtem úrovní 

řízení. Pro některé druhy strategií lépe vyhovuje centralizovaná struktura, kde 

vyšší management má ve svých rukou větší část rozhodovacích pravomocí, pro 

jiné zase struktury decentralizované, kde je větší množství pravomocí 

delegováno. V rámci úvah o diferenciaci lze rozlišit tyto základní typy struktur:

o Jednoduchá organizační struktura

o Funkcionální organizační struktura

o Výrobková organizační struktura

o Divizionální organizační struktura

o Maticová organizační struktura

o Síťová organizační struktura

o Integrace

představuje určité pojítko mezi jednotlivými organizačními strukturami. Určuje,

jakým způsobem budou úkoly a lidi, kteří je plní, koordinováni. Při složitějších 

diferencovaných strukturách dochází velice často ke konkurenci mezi 

jednotlivými odděleními, což snižuje efektivnost podniku jako celku. Integrační 

mechanismy mají proto za cíl eliminovat tyto nežádoucí jevy. 

4.3.5.5 Nové pracovní postupy

Změny strategie obvykle vyvolávají také změnu celé řady vnitrofiremních procesů. 

Pro tyto procesy je potřeba stanovit nové postupy a standardy, aby bylo zaručeno jejich 
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efektivní plnění. Pracovníci tak mají jasné návody, jak si management představuje 

naplnění zvolené strategie.

4.3.5.6 Firemní kultura

Pavol Košťan a Oldřich Šuleř (1) se domnívají, že firemní kultura je sice 

výsledkem minulých činností, ale zároveň omezujícím faktorem činností budoucích.  

Firemní kultura nemá jasnou definici, lidé z ní však velice dobře vycítí rámec, v jakém 

by se měli při snaze o naplňování strategie pohybovat. Potřeba změny firemní kultury je 

obvykle vyvolaná změnami v okolí nebo společnosti samotné, či při nesouladu mezi 

dosavadní kulturou a potřebou pro dosažení nových strategických cílů

4.3.5.7 Informační podpora

V dnešním informačním věku se ukazuje správná informační podpora procesů jako 

kritický faktor pro úspěch nově zaváděné strategie. Bill Gates označuje informace za 

nejcennější zdroj, který společnosti mají. Pro shromáždění relevantních informací a 

efektivní práci s nimi je důležité nasazení vhodného informačního systému, který 

implementaci podpoří. Správné informace ve správný čas umožní na všech stupních 

rozhodovacího řetězce učinit kompetentní rozhodnutí, která v konečném důsledku 

přinesou společnosti konkurenční výhodu, případně při zjištění nepříznivého vývoje 

umožní zjednání včasných nápravných opatření. Efektivní informační systém by měl 

z přemíry informací, která se dnes na člověka valí ze všech stran, vybírat pouze ty 

důležité a relevantní pro konkrétní proces nebo rozhodnutí.

4.3.5.8 Částečné provozní cíle

Sebelepší strategie nemůže být naplněna bez stanovení menších celků nebo

částečných provozních cílů, které povedou k jejímu naplnění. Pomocí těchto cílů lze 

určit „hmatatelné“ výsledky, které jsou lépe vidět a pomáhají tak pochopit celkovou 

strategii.
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4.3.6 Měření a hodnocení strategie

R. S. Kaplan (6) vyhlásil „Když to nemůžeš měřit, nemůžeš to ani řídit!“

Srovnání efektivnosti vlastních procesů s těmi nejlepšími v odvětví je vynikající 

cestou jak posunout vlastní společnost kupředu. Určení nejlepších praktik je zároveň 

cestou k velice efektivní implementaci strategie. Benchmarking umožní vhodně, 

stanovit akční cíle a to nejlepší implementovat ve své firmě.

V dnešní době je velice rozšířenou metodou Balanced Scorecard (BSC), neboli 

systém vyvážených ukazatelů. Tento systém řízení a měření výkonnosti společnosti, 

který převádí strategii do jasných cílů, poskytuje ucelený přehled o nejdůležitějších 

strategických záměrech a postupu jejich naplňování. 

Základní myšlenkou metody, se kterou přišli R.S. Kaplan a D. P. Norton (6) v roce 

2000, je zaměření společnosti na ty ukazatele, které se jeví jako kritické při naplňování 

zvolených strategických cílů. Nezaměřuje se pouze na finanční ukazatele, ale také na 

ukazatele z perspektivy vztahu se zákazníky, inovací (růstu) a interních procesů. Na 

rozdíl od běžného poměřování finančních ukazatelů poskytuje komplexní pohled na 

společnost a umožňuje zaměření na důležité strategické cíle. 
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5 Analýza současného stavu

5.1 SLEPT Analýza

5.1.1 Sociální vlivy

České společnost přešla od revoluce v listopadu 1989 do dnešního dne velice 

výrazným vývojem. Od plánovaného hospodářství a socialistického zřízení se dostala 

k demokratické společnosti a tržnímu hospodářství. Pro některé byl tento přechod velice 

bolestný, pro jiné méně. Samozřejmě se nejedná pouze o změny na úrovni státního 

zřízení a ekonomického systému, ale hlavně o nutné změny v myšlení lidí a jejich 

postoji k životu. Situace je dnes již poměrně stabilní a většina lidí si našla své místo i 

v nově vzniklé občanské společnosti. I když příjmy velké většiny obyvatelstva zdaleka 

nedosahují průměru EU, jejíž členem se Česká republika stala v roce 2004, je vidět 

neustálý trend zvyšování průměrné mzdy a životní úrovně obyvatelstva. Lze také 

očekávat, že v horizontu několika let se mzdy přiblíží úrovni chudších zemí Evropského 

společenství. V roce 2006 činila dle statistiky OECD průměrná mzda v Česku 713 EUR, 

což se blíží úrovni Portugalska s průměrnou mzdou 804 EUR. 

I v České republice se stal počítač a výpočetní technika vůbec běžnou částí 

každodenního života. Internet používá stále více lidí a počítačová gramotnost se 

v posledních letech rapidně zvýšila. Počítače se již staly běžným spotřebním zbožím 

jako televize nebo automobil a dávno nejsou doménou specialistů, kteří měli výsadní

právo k jejich používání. Vzhledem k masovému rozšíření lze očekávat potřebu 

uživatelské podpory, protože ne každý uživatel se může nebo chce stát počítačovým 

odborníkem. V roce 2004 bylo podle zprávy Českého statistického úřadu 29,5 %

českých domácností vybaveno osobním počítačem a 19, 4 % také připojením 

k internetu. V roce 2007 již počítač mělo 40 % domácností a připojení k internetu 33 %.

Ve druhém čtvrtletí roku 2007 také 45 % české populace starší 16 let pravidelně 

používalo internet.
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Se změnou zřízení souvisí také změna životního stylu obyvatelstva. Je možné 

sledovat stěhování obyvatel do měst a opouštění venkova, kde není dostatek pracovních 

příležitostí. Region hlavního města Prahy již dnes dosahuje výrazně vyšší ekonomické

úrovně než zbytek republiky. Podpora investic v ostatních regionech však povede k 

postupnému snižování rozdílů. Brno se již dnes stává centrem, kde se koncentrují 

společnosti podnikající v oblasti IT. Napomáhá tomu jednak legislativní podpora, ale 

také dobrá základna kvalifikovaných lidí studujících na brněnských vysokých školách. 

Z výše uvedeného vyplývá, že můžeme očekávat rozvoj trhu, na kterém firma M 

Computers, s.r.o. působí. Menší podniky budou v lepší finanční situaci a budou si moci 

dovolit nákup kvalitnější technologie pro jejich informační systémy. Toto všechno 

ukazuje na dobré vyhlídky. 

Je tady však i obava o dostatek kvalifikovaných pracovníků. V posledních letech 

lze sledovat neustálý pokles míry nezaměstnanosti. Ta dle zpráv Českého statistického 

úřadu dosáhla v srpnu 2007 hodnoty 5,8 %, což představuje oproti srpnu roku 2005 

s 8,9 % výrazný pokles. V prestižních oborech jako IT tedy již dnes dosahuje

nezaměstnanost přirozené míry. 

V Brně sice existuje poměrně velká vzdělávací základna na Vysokém Učení 

Technickém a Masarykově Univerzitě, kterou však bude využívat stále více společností 

z oblasti IT, jež se v Brně koncentrují. Pro získání kvalitních zaměstnanců bude nutné 

vyvinout zvýšené úsilí a již získané zaměstnance udržovat kvalitní zaměstnaneckou 

politikou. 

5.1.2 Legislativní vlivy

Legislativní prostředí se v České Republice podařilo již výrazně stabilizovat. 

Vstupem do Evropské unie, Schengenského prostoru a plánovaným vstupem do 

Eurozóny jsou stanoveny mantinely vývoje a nelze tak očekávat zásadnější změny 

legislativního prostředí. Zásadnější vliv by mohlo mít zavedení softwarových patentů, o 

kterém se na úrovni Evropské unie uvažuje a jedná. 
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5.1.3 Ekonomické vlivy

Dnešní ekonomickou situaci lze v České republice označit za poměrně stabilní a 

bez vážnějších výkyvů. Některé zásadní reformy sice ještě nevstoupily v platnost, 

nicméně lze očekávat, že v nejbližších letech budou uvedeny do praxe. Důležitá bude 

zejména reforma sociálního systému, která bude odrážet demografický vývoj 

posledních let.

Česká ekonomika se nachází ve fázi neustálého růstu, kdy i přes škrty ve vládních 

výdajích byl růst tažen spotřebou domácností. Růst HDP je udržován v současné době 

na hodnotě cca 6 %, což představuje dobrou základnu. Detailnější srovnání vývoje 

ekonomiky číslech přináší tabulka níže.

Ukazatel 2002 2003 2004 2005 2006

HDP v mld. Kč 2 464,4 2 577,1 2 814,8 2 987,7 3 231,6
Růst HDP 1,9 % 3,6 % 4,2 % 6,1 % 6,1 %
HDP na 1 obyvatele v Kč/1 obyv. 241 593 252 617 275 770 291 938 314 765
Obecná míra nezaměstnanosti 7,3 % 7,8 % 8,3 % 7,9 % 7,1 %
Průměrná hruubá měsíční mzda v Kč 15 866 16 917 18 041 18 992 20 207
Průměrná míra inflace 1,8 % 0,1 % 2,8 % 1,9 % 2,5 %
Kurz CZK/EUR 30,812 31,844 31,904 29,784 28,343

Tab. 1 vývoj ekonomiky, zdroj údajů Český statistický úřad

V souvislosti s globalizací ekonomiky a prostředí dochází  také ke změnám 

v chování ekonomických subjektů. Je vidět trend zaměření se na hlavní obory činnosti 

firmy (tzv. core business) a opuštění vykonávání podpůrných činností. Pojem 

„outsourcing“ se stal poměrně běžným, stejně jako tento způsob zabezpečování různých 

činností organizací. V IT lze tento trend sledovat výrazným způsobem. Pro firmy 

poskytující služby v IT se tak otevírá možnost uplatnit své dovednosti a poskytnout své 

kvalifikované pracovníky firmám, pro které je vlastní IT oddělení nerentabilní.
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5.1.4 Politické vlivy

Politické vlivy lze označit za poměrně zanedbatelné, neboť na malou společnost 

jakou je M Computers s.r.o. téměř nepůsobí. Ekonomické prostředí se již stabilizovalo a 

není již tak výrazným způsobem ovlivňováno politickou situací v zemi. Zároveň i oblast 

veřejného obstarávání se postupně standardizuje. Boj proti korupci a klientelismu je 

součástí všech vládních programů.

5.1.5 Technologické vlivy

Obor IT je ovlivňován technologií a jejím vývojem ve vysoké míře. Počítače si za 

posledních 20 let našly místo snad v každém oboru lidské činnosti, Život bez výpočetní 

techniky a informačních systémů si dnes nedokáže představit snad žádná firma.  I dnes 

však existuje prostor pro růst některých trhů v oblasti informačních technologií. Za 

hlavní trendy rozvoje je možné  označit v současné době tyto:

o Počítač se stává spotřebním zbožím

o Nárůst prodejů uskutečněných přes internet

o Rozšiřování a zlevňování připojení k internetu

o Výkony počítačů neustále výrazně rostou, což dává prostor pro rozvoj 

virtualizačních technologií. Společnost IDC očekává růst toho trhu na úroveň 

1.8 miliardy dolarů v roce 2009 ve srovnání se současnými 810 miliony dolarů. 

o Očekává se také rozvoj trhu serverů, storage a zálohovacích systémů

o Předpokladem je rozšiřování ERP informačních systémů i do menších 

organizací 

o Trh zařízení pro internetovou telefonii VoIP očekává růst na úroveň 19,44 

miliardy dolarů v roce 2008, přičemž se očekává pokles na trhů analogových 

telefonních zařízení 

o Očekává se rozvoj a zlevňování pevných disků založených na SSD flash 

technologii
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o Počty prodaných stolních PC a notebooků se vyrovnávají s prognózou 

výrazného růstu trhu notebooků

5.2 Porterův model

V současném působení firmy lze nalézt dvě de facto oddělené oblasti - prodej 

hardware a poskytování služeb. Na každou z těchto oblastí působí jiné síly a jsou 

ovlivněné jinou konkurencí. Proto se budeme v dalším rozvíjení Porterova pěti-

faktorového modelu  zabývat zvlášť oblastí hardware a zvlášť oblastí služeb.

5.2.1 Potenciální konkurenti

Potenciálními konkurenty jsou společnosti, které si sice v současné době 

nekonkurují, ale mají možnosti a schopnosti do daného mikrookolí vstoupit a

konkurenty se stát. Hrozba konkurenční síly potenciálních konkurentů závisí na výši 

bariér vstupu na trh, které tomu brání.

o Oddanost zákazníků není v dnešní době na trhu prodeje hardware příliš velká. 

Dodávky tzv. „holého železa“ dokáže většinou uspokojivě provést téměř každá 

firma v oboru. Proto lze tuto bariéru v oblasti dodávek hardware považovat za 

malou a hrozbu vstupu konkurenčních firem za poměrně vysokou. 

V oblasti služeb a komplexních dodávek je situace diametrálně odlišná. 

Zákazníci, kteří již mají zkušenost s komplexní službou, kterou jim dodavatel 

poskytuje, nejsou většinou schopni okamžité výměny a přechodu ke konkurenci. 

Brání tomu především neznalost místního prostředí, která konkurenční firmě 

neumožňuje okamžité plnohodnotné plnění úkolů, které zákazník vyžaduje. 

o Nákladové výhody a míra hospodárnosti mohou být další z bariér, které 

potenciální konkurenci brání v podnikání v daném odvětví. V případě oblasti 

dodávek hardware mají většinou stávající zavedené podniky levnější zdroje 
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financování od dodavatelů nebo bankovních subjektů, nicméně tato bariéra není 

příliš vysoká. 

V oblasti služeb představuje nutnost nalezení a zaměstnání vysoce 

kvalifikovaných odborníků poměrně vysoký náklad. Ve fázi rozběhu však tito 

odborníci nejsou ještě plně vytíženi a negenerují potřebný zisk, což zásadním 

způsobem ztěžuje rozjezd podnikání. Malé nezavedené společnosti se proto na 

tento trh dostávají s poměrně značnými obtížemi. 

5.2.2 Rivalita mezi konkurencí v mikrookolí

V polovině devadesátých let chtěl prodávat počítače téměř každý. Počítač byl 

velkou novinkou a na trhu jich byl nedostatek. Tomu odpovídaly i vysoké marže a 

podmínky prodeje. Dnes situace postupně krystalizuje a počet dodavatelů ve srovnání 

s polovinou devadesátých let výrazně klesl. Je to způsobeno především nižší 

rentabilitou investic v oboru a také nutností vyšší kvalifikace a odbornosti nabízených 

služeb. Přesto je však konkurence značná a stále se jedná o poměrně lukrativní obory 

podnikání. 

V oblasti prodeje hardware, především samotných klientských stanic již 

konkurence stlačila ceny na úroveň únosného minima. Internetové prodejny obchodují 

s marží jenom několika procent a spoléhají na vysoké objemy prodeje. Bariéry vstupu 

na tento trh jsou v oblasti IT nejnižší, a tak je tady patrná i nejvyšší rivalita konkurentů. 

V oblasti řešení s vyšší přidanou hodnotou je situace lepší. Vyšší bariéry vstupu se 

odráží v nižším počtu konkurentů, kteří v daném oboru podnikají. Cenová válka zde tak 

není natolik patrná, firmy se spíš snaží zaujmout zákazníka vyšší komplexností, kvalitou 

a odborností nabízených služeb. 
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Konkurenty firmy M Computers s.r.o. je vhodné rozdělit do dvou skupin dle jejich

zaměření. 

V prodeji PC se jedná převážně o internetové obchody jako MIRONET, 

ALZASOFT nebo menší lokální prodejny jako Alfa Computer. Dalším konkurentem 

jsou obchodní řetězce, které nabízí počítače velkých distributorů. Trh s PC je však dnes 

již nejméně lukrativní, a proto bojovat nízkou marží proti konkurenci nemá smysl.

V oblastech poskytování služeb, správy IT systémů a dodávek komplexních řešení 

pro výpočty, ukládání dat nebo zálohování má firma v brněnském regionu podobné 

konkurenty. Za největšího konkurenta lze označit firmu AutoCont, která se kromě 

segmentu velkých zákazníků dnes specializuje i na segment malých a středních podniků 

(SMB), kde se prosazuje i společnost M Computers s.r.o. Jedná se jak o oblast správy

informačních systémů pro organizace, kde je vlastní správce nerentabilní, tak o větší 

dodávky kompletních řešení. Ve výběrových řízeních se často utkává také s firmou 

Dell, která díky modelu přímého prodeje může konkurovat hlavně cenou. 

V oblasti správy IT u menších firem představují konkurenci také jednotlivci, 

živnostníci, kteří nabízejí těmto malým  firmám své služby. Nemohou však nabídnout 

takovou kvalitu služeb jako firmy větší a jejich konkurenční výhodu tedy představuje 

hlavně cena. 

V neposlední řadě je potřeba také zmínit firmy zabývající se systémovou integrací 

jako jsou ITS nebo AMCOBEX. 

Příležitostí, jak se prosadit proti konkurenci, je pro společnost M Computers s.r.o. 

nabídka vysoce kvalitních služeb a řešení, vysoká flexibilita pro potřeby zákazníka a 

přijatelné ceny.

5.2.3 Smluvní síla kupujících

Dnešní trh IT se vyznačuje velkým množstvím firem, které v oboru podnikají. 

Zákazník má proto rozsáhlou možnost volby mezi dodavateli s různou cenou i kvalitou 
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nabízených produktů, kterou často patřičně využívá. Jeho vyjednávací sílu lze tedy 

označit za značnou a platí ono známé „Náš zákazník, náš pán!“.   Činnosti, které firmy 

podnikající v oborou IT vyvíjejí, směřují hlavně k uspokojení často velice komplexních 

potřeb zákazníků. Na druhé straně však není v případě větších společností, škol či státní 

správy přechod od jednoho dodavatele k druhému vždy bezbolestný a jednoduše 

možný. Znalost prostředí zákazníka, kterou dodavatel má, může možnost změny 

dodavatele značně omezovat. Toto omezení navíc s komplexností poskytovaných služeb 

výrazně roste, protože složité technologie většinou neovládá značný počet dodavatelů. 

Zákazníci se proto v případě velice specifických řešení mohou dostat do situace, kde je 

jejich vyjednávací pozice velice obtížná a smluvní síla malá. 

Strukturu zákazníků v roce 2007 nejlépe vyjádří graf

Struktura odběratelů v roce 2007

20%

66%

14% Státní sektor

Soukromý sektor - firmy

Soukromý sektor - občané

Graf. 1 Struktura odběratelů v roce 2007

Snahou je postupně snižovat zastoupení koncových zákazníků z řad občanů ve 

prospěch firem a státního sektoru. 
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5.2.4 Smluvní síla dodavatelů

Vliv dodavatelů, či jejich síla je dnes v oboru IT nepoměrně menší, než vyjednávací 

síla jejich zákazníků. Počet distributorů se už poměrně ustálil, jejich obrat je také 

poměrně stabilní bez výrazného navyšování, takže jejich možnost tlaku, či jiného 

způsobu získání lepšího postavení je omezena. Ze snahy nabízet co nejlepší služby tak 

v konečném důsledku profituje zákazník. Firma M Computers s.r.o. má se svými 

stálými dodavateli vybudované dobré vztahy, které jí zabezpečují jistotu dobrých cen a 

nadstandardních odběratelských podmínek. 

Někteří dodavatelé z řad velkoobchodů však začali provádět tzv. „vertikální 

integraci“ a vstupují i na trh maloobchodu a dodávek konečným zákazníkům. 

Společnost ED System czech a.s., která je významným distributorem hardware v České 

republice, vstoupila pohlcením společnosti BGS LEVI a.s. také na trh prodeje 

koncovým spotřebitelům převážně v obchodních řetězcích. Společnost AVNET a.s., 

která působí jako distributor v oblastech s vyšší přidanou hodnotou, prodává své 

komplexní řešení také konečným spotřebitelům a obchází tak firmy z maloobchodní 

sféry. Naproti tomu jsou na českém trhu velkoobchody jako SWS a.s., které fungují 

pouze velkoobchodně a s maloodběratelem nespolupracují. 

Rozdílné modely prodeje a přístupy k dodávkám lze vidět také u tří největších 

světových dodavatelů serverů ve světě. 

o DELL

Rozvíjí model přímého prodeje, který je pro něj charakteristický již od založení 

společnosti. K prodeji svých produktů nevyužívá prostředníků z řad obchodních 

partnerů, ale všechny obchody uskutečňuje společnost přímo sama pomocí 

internetu nebo svých obchodních zástupců. Hlavní devízou tohoto přístupu je 

pro zákazníka cena, protože vynechání dodavatelského řetězce výrobce-

velkoobchod-maloobchod přináší značnou úsporu nákladů. Nevýhodou je nižší 

provázanost dodavatele se zákazníkem, který tak není schopen dodat 
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zákazníkovi produkt s vysokou přidanou hodnotou šitý přesně na míru. 

o IBM

Používá ve svém obchodním modelu zcela jiný přístup. Své produkty nikdy 

neprodává přímo, ale prostřednictvím svých tzv. „Business partners“, kteří jsou 

obvykle se zákazníkem ve velice těsném kontaktu. IBM také podporuje 

partnery, kteří na platformě IBM produktů vyvíjejí své vlastní řešení, které pak 

jako celek nabízí zákazníkům. Vzhledem k velice úzké spolupráci zákazníka 

s dodavatelem je hlavní výhodou dodávka kompletních produktů šitých přímo 

na míru zákazníka s odpovídajícím vysoce odborným servisem. Nevýhodou se 

může zdát vyšší cena nabízených produktů, která je však vyvážena vyšší 

přidanou hodnotou, kterou zákazník dostane.

o HP

Obchodní model společnosti Hewlett-Packard představuje kombinaci 

předchozích dvou. Společnost má svou síť partnerů, kteří zabezpečují dodávky 

pro své zákazníky. Pro některé případy velkých zakázek však společnost 

prodává také přímo, což minimalizuje náklady a umožňuje konkurenceschopnost 

v cenové oblasti. Společnost si vybírá z obou modelů tu lepší část a snaží se tak 

maximalizovat své prodeje. Tento model však pro partnery představuje jisté 

riziko, že můžou být obejiti a produkty můžou být prodány přímou cestou. 

Pro společnost M Computers s.r.o. je partnerství s IBM v tomto srovnání nejvyšším 

přínosem, protože jí zabezpečuje jistou exkluzivitu a umožňuje také vývoj vlastních 

řešení na platformě produktů IBM. 

Mezi největší dodavatele společnosti M Computers s.r.o. patří především 

společnosti SWS a.s , AT Computers a.s. a ASBIS CZ s.r.o. a eD´ System Czech a.s., 

jejich procentuelní zastoupení v roce 2007 je patrné z grafu.
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Struktura dodavatelů v roce 2007
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Graf 2, Struktura zákazníků v roce 2007

5.2.5 Hrozba substitučních výrobků

Hrozbu substitutů lze v oblasti IT považovat za velice malou. Dnes již žádná 

společnost není schopna bez výpočetní techniky spolehlivě fungovat. Doba kartoték a 

psacích strojů je již nenávratně pryč, proto nelze substituty v této oblasti prakticky 

nalézt. Lze tak fakticky mluvit pouze o konkurenčních produktech lišících se cenou, 

kvalitou nebo množstvím funkcí, které nabízí.
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5.3 7S

5.3.1  Struktura
Organizační struktura brněnské pobočky společnosti M Computers s.r.o. je 

poměrně plochá. Na vrcholu stojí majitelé společnosti, kteří působí ve funkcích 

managerů. Na dalším stupni struktury stojí pracovníci, kteří již ve firmě pracují delší 

dobu a vykonávají různé funkce (obchodník, technik, výjezdový technik). Pod nimi pak 

pracují zaměstnanci, kteří ve firmě pracují krátce, nebo brigádníci pro výpomoc v době 

vysoké zátěže. Vedle této výkonné části stojí ekonomka s asistentkou, které se starají o 

administrativní a ekonomickou část běhu společnosti. Vzhledem k velikosti firmy 

dochází docela často ke kumulaci pracovních funkcí jednotlivých pracovníků z důvodu 

nahraditelnosti a nerentabilnosti zaměstnávání specialisty pro každou oblast.

Obr. 4,  Náčrt org. struktury

5.3.2 Strategie

V současné chvíli nemá firma vypracovanou ucelenou strategii dalšího rozvoje. 

Také nejsou jasně formulovány vize společnosti a její mise. Při zavádění systému řízení 

jakosti dle normy ISO 9000 byl stanoven cíl dlouhodobě zvyšovat podíl služeb na 

celkovém obratu a zisku společnosti. Tento cíl tak lze chápat jako hlavní strategický cíl 

společnosti, i když tak není jasně definován. Mezi další částečné podcíle lze zařadit 



- 41 -

orientaci na větší firemní zákazníky a na klientelu, která vyžaduje vyšší přidanou 

hodnotu. Fakt, že strategické cíle jsou stanoveny poměrně volně a neformálně a ucelená 

strategie obsahující jasně stanovené cíle a východiska de facto neexistuje, však 

znamená, že je poměrně těžké určovat částečné cíle a také hodnotit, jak se daří vytyčené 

cíle plnit. 

5.3.3 Systémy řízení

Vzhledem k ploché organizační struktuře je systém řízení poměrně jednoduchý. 

Důraz je kladen na osobní zodpovědnost každého zaměstnance za svou práci. Majitelé 

pak průběžně kontrolují plnění cílů a spokojenost klíčových zákazníků. S rozrůstáním 

firmy však již tento model přestává vyhovovat potřebám. Majitelům zabírá příliš mnoho 

času každodenní operativa a na strategické řízení společnosti už nezbývá mnoho 

prostoru. Neexistence vhodného systému řízení také způsobuje, že někteří pracovníci, 

kteří jsou sice technicky zdatní, ale nemají potřebné organizační dovednosti nepracují 

příliš efektivně z důvodu špatné organizace jejich práce. Vhodný systém řízení by tuto 

situaci dokázal zlepšit. 

5.3.4 Styl manažerské práce

Jak se společnost M Computers s.r.o. začala rozrůstat, bylo nutné zlepšovat i 

efektivní řízení. V začátcích firmy, kdy v ní pracovali pouze majitelé, nebyla potřeba 

řízení patrná. Ale s příchodem dalších zaměstnanců je nutné si uvědomit, že pro 

efektivní chod firmy je nutné dobře zpracovaný systém řízení, který umožní firmu vést i 

při jejím větším růstu. S tím souvisí i stanovení strategických cílů a vypracování 

strategického a taktického plánu pro jejich naplnění. 
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5.3.5 Spolupracovníci

Michael Dell ve své knize (3) varuje, že zaměstnanci jsou pro podnik větší hrozbou 

než konkurence a představují v dnešní době velice důležitý zdroj podniku. Toto 

obzvlášť platí v oboru informačních technologií, kde je stále na trhu nedostatek 

kvalitních a vzdělaných lidí. Je proto důležité udržet si stávající klíčové zaměstnance a 

poskytnout jim takové podmínky, aby byli ve firmě spokojeni. 

S tímto velice dobře koresponduje strategie zaměstnávání brigádníků z řad 

vysokoškolských studentů informatiky nebo elektrotechniky. Firma se z nich pak snaží 

postupně vychovat loajální zaměstnance, kteří po ukončení studia zůstanou ve 

společnosti pracovat. Tato strategie však má i svou negativní stránku, protože trvá 

poměrně dlouhou dobu, než se takového zaměstnance podaří vychovat. Na druhou 

stranu však takový zaměstnanec netrpí špatnými návyky z předchozího zaměstnání, jako 

někteří „hotoví“ lidé. 

V současné době ve firmě pracuje 10 stálých zaměstnanců a několik brigádníků, 

kteří pracují při studiu na vysoké škole. Vzhledem k plánované strategii navyšování 

podílu služeb na celkovém obratu bude do budoucna nutné najmout odborně zdatné 

pracovníky pro tuto nově vznikající strategickou jednotku. 

.

5.3.6 Schopnosti

Firma M Computers s.r.o. se svou velikostí řadí mezi malé podniky. Nízký počet 

zaměstnanců znamená možnost vysoké adaptability a flexibility směrem k zákazníkovi. 

Požadavky zákazníků nemusí procházet složitým schvalovacím řízením, jak tomu bývá 

u velkých společností, což rapidně zvyšuje rychlost jejich plnění a odráží se také ve 

spokojenosti zákazníků. Neexistence zkostnatělých předpisů zde představuje pro 

zákazníka jednoznačnou výhodu. Tyto faktory také umocňují některé osobní vztahy se 

zákazníky. 
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Hlavní schopnosti firmy zabývající se poskytováním služeb však představují 

schopnosti jejich zaměstnanců. Jsou to totiž právě oni, kteří přichází se zákazníkem do 

přímého kontaktu a od jejich schopností a dovedností přímo závisí úspěch či neúspěch 

prováděné činnosti a tedy spokojenost zákazníka s nabízenou službou. Důraz tedy musí 

být kladen především na umožnění osobního rozvoje zaměstnanců a na podporu 

samovzdělávání v kombinaci s jistým počtem odborných kurzů. Jen neustálé zlepšování 

vlastních schopností a dovedností může firmě přinést udržitelnou konkurenční výhodu a 

zabezpečit dlouhodobou prosperitu. 

5.3.7 Sdílené hodnoty

Firma M Computers s.r.o. zaměstnává v současné době mladé pracovníky, proto 

zde vládne uvolněná přátelská atmosféra. Dobrá nálada, vtip a ochota pomoci kolegům 

se staly nepsanými pravidly chování na pracovišti. Všichni zaměstnanci si navzájem 

tykají, což přináší do vzájemné komunikace jistý uvolňující prvek. Kolegové společně 

tráví nejenom čas v prácí, ale často také volný čas u různých sportovních či jiných 

aktivit. Někteří brigádníci, kteří studují vysokou školu, také ve firmě najdou spolužáky 

z vyšších/nižších ročníků, kteří jim dokáží pomoci také se studiem. Dobrá, přátelská 

atmosféra na pracovišti pomáhá pracovníkům podávat vysoké výkony a odvádět 

kvalitní službu zákazníkovi. 
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5.4 Finanční analýza

5.4.1 Analýza stavových veličin

5.4.1.1 Horizontální analýza

2004 2005 2006 2004/2005 2005/2006 2004/20052005/2006

(v tis. Kč) Procentní vyjádření Vyjádření v 
absolutních 
hodnotách

ΣA 12 541 11 311 10 050 -9,81% -11,15% -1230,00 -1261,00

SA 621 356 1 397 -42,67% 292,42% -265,00 1041,00

DNM 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00 0,00

DHM 371 186 1 277 -49,87% 586,56% -185,00 1091,00

Pozemky 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00 0,00

Stavby 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00 0,00

Samostatné 
movité věci

0 0 0 0,00% 0,00% 0,00 0,00

Oceň. rozdíl k 
nabytému maj.

0 0 0 0,00% 0,00% 0,00 0,00

DFM 250 170 170 -32,00% 0,00% -80,00 0,00

OA 11 899 10 932 8 629 -8,13% -21,07% -967,00 -2303,00

Zásoby 1 656 1 955 1 493 18,06% -23,63% 299,00 -462,00

Materiál 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00 0,00

Výrobky 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00 0,00

Zboží 1 656 1 955 1 493 18,06% -23,63% 299,00 -462,00

DH pohl 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00 0,00

KD pohl 3 549 5 143 3 345 44,91% -34,96% 1594,00 -1798,00

Pohledávky z 
obch. vztahů

3 549 5 143 3 301 44,91% -35,82% 1594,00 -1842,00

Dohadné účty 
aktivní

0 0 0 0,00% 0,00% 0,00 0,00

Krátkodobý FM 6 694 3 834 3 791 -42,72% -1,12% -2860,00 -43,00

Časové rozlišení 21 23 24 9,52% 4,35% 2,00 1,00

ΣP 12 541 11 311 10 050 -9,81% -11,15% -1230,00 -1261,00

VK 1 743 1 756 3 130 0,75% 78,25% 13,00 1374,00

Základní kapitál 210 210 210 0,00% 0,00% 0,00 0,00

Kapitálové fondy 12 12 12 0,00% 0,00% 0,00 0,00

Rezervní f.a 
ostat.f.ze zisku

21 21 21 0,00% 0,00% 0,00 0,00

VH min.let 878 1 500 1 514 70,84% 0,93% 622,00 14,00

VH běž.úč.obd. 622 13 1 373 -97,91% 10461,54% -609,00 1360,00

CK 10 798 9 555 6 920 -11,51% -27,58% -1243,00 -2635,00

Rezervy 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00 0,00

DH závazky 1 728 1 138 548 -34,14% -51,85% -590,00 -590,00

KD závazky 9 070 8 417 5 394 -7,20% -35,92% -653,00 -3023,00

Závazky z 
obch.vztahů

8 006 7 930 4 604 -0,95% -41,94% -76,00 -3326,00

Závaz. k ovlád. 
a říz. osobám

0 0 0 0,00% 0,00% 0,00 0,00

Časové rozlišení 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00 0,00
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2004 2005 2006 2004/2005   2005/2006 2004/2005 2005/2006

(v tis. Kč) Procentní vyjádření Vyjádření v 
absolutních 
hodnotách

Tržby za prodej 
zboží

45 493 43 730 43 175 -3,88% -1,27% -1763,00 -555,00

Nákl. vynalož. 
na prod.zboží

37 663 36 630 35 748 -2,74% -2,41% -1033,00 -882,00

Obchodní marže 7 830 7 100 7 427 -9,32% 4,61% -730,00 327,00

Výkony 2 447 2 989 4 109 22,15% 37,47% 542,00 1120,00

Tržby za prodej 
vlastn.výrobků

2 447 2 989 4 109 22,15% 37,47% 542,00 1120,00

Výkonová 
spotřeba

7 880 6 763 6 857 -14,18% 1,39% -1117,00 94,00

Spotřeba mater.a 
energie

855 1 205 1 463 40,94% 21,41% 350,00 258,00

Služby 7 025 5 558 5 394 -20,88% -2,95% -1467,00 -164,00

Přidaná hodnota 2 397 3 326 4 679 38,76% 40,68% 929,00 1353,00

Osobní náklady 865 2 273 1 999 162,77% -12,05% 1408,00 -274,00

Mzdové náklady 629 1 627 1 433 158,66% -11,92% 998,00 -194,00

Tržby z prodeje 
DHM a mater.

127 0 0 -100,00% 0,00% -127,00 0,00

Provozní VH 510 192 1 951 -62,35% 916,15% -318,00 1759,00

Finanční VH 105 -132 -159 -225,71% 20,45% -237,00 -27,00

VH za běžnou 
činnost

615 13 1 352 -97,89% 10300,00% -602,00 1339,00

Mimořádný VH 7 0 2 -100,00% 0,00% -7,00 2,00

VH za účetní 
období

622 13 1 373 -97,91% 10461,54% -609,00 1360,00

VH před zdaněním 1 822 60 890 -96,71% 1383,33% -1762,00 830,00

Tab. 2,  Horizontální analýza
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5.4.1.2 Vertikální analýza

2004 2005 2006     2004        2005          2006

(v tis. Kč) Procentní vyjádření

ΣA 12 541 11 311 10 050 100,00 100,00 100,00

SA 621 356 1 397 4,95 3,15 13,90

DNM 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DHM 371 186 1 277 59,74 52,25 91,41

Pozemky 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Stavby 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Samostatné movité 
věci

0 0 0 0,00 0,00 0,00

Oceň. rozdíl k 
nabytému maj.

0 0 0 0,00 0,00 0,00

DFM 250 170 170 40,26 47,75 12,17

OA 11 899 10 932 8 629 94,88 96,65 85,86

Zásoby 1 656 1 955 1 493 13,92 17,88 17,30

Materiál 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Výrobky 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Zboží 1 656 1 955 1 493 100,00 100,00 100,00

DH pohl 0 0 0 0,00 0,00 0,00

KD pohl 3 549 5 143 3 345 29,83 47,05 38,76

Pohledávky z 
obch. vztahů

3 549 5 143 3 301 100,00 100,00 98,68

Dohadné účty 
aktivní

0 0 0 0,00 0,00 0,00

Krátkodobý FM 6 694 3 834 3 791 56,26 35,07 43,93

Časové rozlišení 21 23 24 0,17 0,20 0,24

ΣP 12 541 11 311 10 050 100,00 100,00 100,00

VK 1 743 1 756 3 130 13,90 15,52 31,14

Základní kapitál 210 210 210 12,05 11,96 6,71

Kapitálové fondy 12 12 12 0,69 0,68 0,38

Rezervní f.a 
ostat.f.ze zisku

21 21 21 1,20 1,20 0,67

VH min.let 878 1 500 1 514 50,37 85,42 48,37

VH běž.úč.obd. 622 13 1 373 35,69 0,74 43,87

CK 10 798 9 555 6 920 86,10 84,48 68,86

Rezervy 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DH závazky 1 728 1 138 548 16,00 11,91 7,92

KD závazky 9 070 8 417 5 394 84,00 88,09 77,95

Závazky z 
obch.vztahů

8 006 7 930 4 604 88,27 94,21 85,35

Závaz. k ovlád. a 
říz. osobám

0 0 0 0,00 0,00 0,00

Časové rozlišení 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Tab. 3, vertikální analýza
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Graf 3, vývoj aktiv

Vývoj pasiv
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Graf 4, vývoj pasiv

S růstem vlastního kapitálu lze sledovat snižování cizích zdrojů pro financování 

běhu společnost. V začátcích podnikání neměli společníci dostatek prostředků, které 

však postupným podnikáním firma tvoří a dále investuje. 

V oblasti aktiv lze v souladu s nastoupeným trendem přechodu na poskytování 

služeb vidět trend snižování aktiv a zvyšování dlouhodobého majetku nutného 

k vykonávání nových činností. Souvisí to s nutností modernizace vozového parku a 

trendem nákupu nových technologií. 
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Lze sledovat postupné snižování tržeb z obchodní činnosti (prodej HW) a naopak 

zvyšování tržeb za vlastní služby s vysokou přidanou hodnotou. Tento nastoupený trend 

není tak razantní, jak by bylo vhodné, nicméně je poměrně stabilní. 
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Ve všech letech je patrný výrazná převaha oběžných aktiv nad dlouhodobým 

majetkem. Odpovídá to charakteru obchodní společnosti, která nevlastní žádné 

nemovitosti, ani výrobní zařízení a její aktiva tedy sestávají hlavně z zásob, pohledávek 

a krátkodobého finančního majetku. Je však také patrný nárůst dlouhodobého majetku 

v roce 2006, který lze spojit s modernizací vozového parku společnosti. 

V případě pasiv lze sledovat zvyšování podílu vlastního kapitálu na celkové sumě 

pasiv. Vlastní kapitál vytvořený podnikáním se tak vrací do společnosti a snižuje 

nutnost využití cizího kapitálu. V roce 2008 lze předpokládat vyrovnání objemu 

vlastních a cizích zdrojů. 

5.4.2 Analýza likvidity

Druh Likvidity 2004 2005 2006
Likvidita okamžitá 0,7380 0,4555 0,7028
Likvidita pohotová 1,129 1,067 1,323
Likvidita běžná 1,312 1,299 1,6

Tab. 4, analýza likvidity
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Graf 8, likvidita

o Běžná likvidita se nachází v doporučeném standardu. Tato situace je způsobena 

poměrně vysokými krátkodobými závazky, které společnosti vznikají 

z obchodních vztahů. Vzhledem k dobrým vztahům s dodavateli však toto 

nemusí představovat významnou hrozbu. V roce 2005 je patrný pokles z důvodu 

horších hospodářských výsledků.

o Pohotová likvidita je  mírně nad standardem. V roce 2005 je opět patrný pokles 

z důvodu horších hospodářských výsledků.

o Okamžitá likvidita je na velice dobré úrovni. Společnost nemá problém 

s dodržováním platební morálky a své závazky hradí řádně a včas.

Všechny ukazatele mají mimo poklesu v roce 2005 stoupající trend, což je pro 

dodavatele dobrým signálem. Společnost má dostatečné množství prostředků, zásoby 

také nečiní problémy.
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5.4.3 Analýza zadluženosti

2004 2005 2006
Celková zadluženost 0,861 0,845 0,689
Koeficient 
samofinancování 0,139 0,155 0,311
Ukazatel úvěrového krytí 63,750 12,000 195,1

Tab. 5, analýza zadluženosti
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Graf 9, zadluženost

Celková zadluženost společnosti je na nízké úrovní a má klesající trend, což souvisí 

se zvyšujícím se podílem vlastních zdrojů získaných podnikáním. Ukazatel úrokového 

krytí v roce 2006 dosahuje poměrně závratné hodnoty z důvodu vysokého zisku a 

nízkých nákladových úroků, které signalizují levné cizí zdroje. V případě pokračování 

tohoto trendu může společnost uvažovat v případě potřeby o zvýšení zadluženosti a 

uvolnění vlastního kapitálů. 
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5.4.4 Aktivita

2004 2005 2006
Obrat celkových aktiv 3,833 4,130 4,705
Obrat stálých aktiv 77,403 131,233 33,847
Obrat zásob 29,026 23,897 31,67
Doba obratu zásob 12,403 15,065 11,367
Doba obratu pohledávek 26,580 39,630 25,467

Tab. 6, aktivita
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Firma dosahuje poměrně dobrých výsledků u hodnocení všech ukazatelů aktivity.

o Obrat celkových aktiv

Firma dosahuje poměrně vysokých tržeb za použití nízkých aktiv, což odpovídá 

zaměření. Trend zvyšování odpovídá orientaci na služby a tedy snižování aktiv 

společnosti.

o Obrat stálých aktiv

Společnost má nízká stálá aktiva, proto je tento ukazatel poměrně vysoký. 

V roce 2005 se na prudkém zvýšení projevuje úbytek DHM, v roce 2006 pak 

přírůstek.  
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5.4.5 Souhrnné hodnocení finančních ukazatelů

o Vývoj tržeb má ustálenou tendenci při zvyšování podílu služeb a prodeje zboží 

s vysokou přidanou hodnotou. Tento trend přispívá k zvyšování průměrné 

marže. 

o Provozní výsledek hospodaření vykazuje mimo výkyv z roku 2005 stoupající 

tendenci z důvodu zvyšujícího se poměru služeb a zboží s vysokou přidanou 

hodnotou na celkovém objemu tržeb. Zároveň se daří držet náklady na přijatelné 

úrovni.

o Kapitálově firma vykazuje postupný nárůst vlastního kapitálu. Cizí zdroje mají 

naopak klesající tendenci s očekávaným vyrovnáním.

o Společnost dosahuje dobrých parametrů likvidity, které ji mimo jiné umožňují 

poměrně levný přístup k cizímu kapitálu, který využívá.

o Obrat celkových aktiv a zásob ukazuje na dobré využití. S postupným  

přechodem k službám však lze očekávat pokles těchto ukazatelů, což by však 

nemělo vést k zhoršenému výsledku hospodaření.

o Společnost má poměrně dobře rozběhnutý přechod od prodeje ke službám, který 

zvládá i finančně. Pokud bude pokračovat uvedený trend, měla by v horizontu 

cca 3 let vyrovnat podíl služeb a prodeje zboží, což jí přinese stabilnější 

postavení na trhu a vyšší ziskovost.
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5.5 SWOT

5.5.1 Silné stránky

o Statut IBM / Lenovo Business partner.

Díky statutu Business partnera prestižních firem IBM a Lenovo je firma schopna 

čerpat z velkého množství interních informací, získat v případě potřeby pomoc 

jejich odborníků a také v neposlední řadě získává na důvěryhodnosti při 

navazování nových obchodních partnerství.

o Servisní zastoupení IBM / Lenovo.

Statut servisního partnera firem IBM / Lenovo umožňuje především nabízet 

zákazníkům komplexní službu od dodávky až  po záruční nebo pozáruční servis. 

Zároveň je to cesta k novým obchodním příležitostem u zákazníků, kteří přijdou 

s požadavkem na servisní zásah jejich produktů IBM / Lenovo. 

o Vysoká flexibilita v nabízených řešeních.

Díky velikosti a firemní kultuře dokážou pracovníci firmy M Computers s.r.o. 

nabídnout zákazníkům často velice inovativní řešení, které představuje pro 

zákazníka co nejefektivnější cestu. Rychlé jednání a rozhodování, které je při 

malé velikosti možné, přináší zákazníkům pružnost, která není u velkých 

dodavatelů pravidlem.

o Stabilní zázemí a dobré vztahy s dodavateli.

Stabilita zázemí představuje uklidňující prvek pro další vytrvalou práci. Stálí 

dodavatelé jsou schopni často nabídnout lepší ceny a vstřícné řešení reklamací, 

či jiných vzniklých nepříjemností. 

o Dobré, osobní a přátelské vztahy s většinou odběratelů.

Vztahy se zákazníky jsou často osobní, což upevňuje již dlouhodobou 

spolupráci. Také se tím zjednodušuje a zrychluje vzájemná komunikace nebo 
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řešení problémů, což zákazníkům přináší kvalitnější dodanou službu nebo zboží.

o Výborný kolektiv pracovníků a přátelské vztahy na pracovišti. 

Kolektiv pracovníků zaměstnaných u firmy představuje důležitý prvek ve 

skládance firemních schopností. Dobře motivovaní pracovníci jsou ochotni 

podat i nadprůměrně výkony, pokud to zákazník požaduje nebo je to v zájmu 

společnosti, pro kterou pracují.

5.5.2 Slabé stránky

o Nedostatek kvalifikovaných odborníků pro oblast poskytování služeb.

Vzhledem k dosavadnímu zaměření nemá společnost zatím dostatečný počet 

pracovníků s požadovanou kvalifikací. 

o Nemožnost specializace techniků pouze pro některou oblast.

Díky velké diferenciaci poskytovaných služeb a poměrně malému obratu není 

možné, aby se technici specializovali pouze na určitou oblast nebo technologii. 

Naopak v současné situaci je nutné, aby byli technici všestranní a dokázali se 

orientovat ve většině nabízených technologií a produktů.

o Malá velikost pro některé významné projekty.

K pokrytí zakázek pro některé zakázky větších společností nemá v současné 

společnost M Computers s.r.o. dostatek zdrojů. Vzhledem k tomu, že masivnější 

nabídka služeb zatím nebyla realizována, nejsou pracovníci s potřebnou vysokou 

kvalifikací k dispozici.

o Obtížná zastupitelnost některých pracovníků.

Vzhledem k poměrně nízkému počtu pracovníků je jejich zastupitelnost 

v některých případech poměrně složitá. Vzhledem k efektivitě práce totiž 

v současné době není možné, aby některé činnosti vykonávalo více pracovníků 

současně.
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o Chybějící systém pro řízení workflow.

Společnosti chybí funkční a zavedený systém pro řízení pracovních toků, tzv. 

workflow. V případě spolupráce více lidí a nutnosti spolupráce se tak často 

neuchovají důležité informace nebo se informace nepředají správně a úplně.

o Nedostatečná standardizace procesů souvisejících s poskytováním služeb.

Procesy, dle kterých by se standardně postupovalo např. při vyřizování 

servisních požadavků zákazníku, zatím nejsou dostatečně standardizované a 

popsané. To občas způsobuje různou kvalitu a rychlost poskytnuté služby, 

případně způsobuje jiné problémy. Zákazník tak ne vždy dostává službu v 

maximální kvalitě, kterou požaduje. 

5.5.3 Příležitosti

o Využití vlny popularity outsourcingu pro zvýšení obratu správy informačních 

systémů a sítí.

o Zhodnocení dosavadních zkušeností z prodeje hardware pro poskytování servisu 

PC, notebooků, serverů, storage a zálohovacích systémů.

o Rozšířit nabídku o komplexní řešení a konzultace v oblasti IT.

o Využít neustále zvyšování rychlostí  připojení k internetu k nabídce vzdálené 

správy.
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5.5.4 Hrozby

o Zvýšení tržního podílu konkurence na trzích, kde se chce společnost etablovat.

o Nedostatečně rychlý nárůst tržeb z poskytování služeb za výrazného poklesu 

tržeb z prodeje hardware.

o Problém se zaměstnáním dostatečného množství odborníků s dostatečně

vysokou kvalifikací.

o Nezvládnutí strukturálních změn a s tím související organizační problémy.

o Nevhodně zvolená cenová politika a s tím související pokles zisku. 
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6 Návrhy

Z provedených analýz vyplývá, že udržet současnou orientaci společnosti není 

z dlouhodobého hlediska možné. Propad marží a zvýšení konkurence v oblasti prodeje 

počítačů neumožňuje v delším časovém horizontu na tomto trhu setrvat a nutí 

společnost M Computers s.r.o. najít jiné oblasti směřování. 

V současném oboru informačních technologií představují služby oblast, která roste 

výrazným způsobem. Zároveň se jedná o oblast s vysokou přidanou hodnotou a marží, 

která v případě stabilní odběratelské základny zabezpečí dlouhodobou prosperitu. Další 

oblasti s vysokou přidanou hodnotou představují obory se značnou technickou 

náročností jako jsou servery, storage, zálohovací, nebo telekomunikační systémy.

Z finančního hlediska se firma nachází v poměrně stabilní situaci, která jí umožňuje 

vykonat potřebné strukturální změny. Za předpokladu dostatečně rychlého zvládnutí 

restrukturalizace by propad prodeje počítačů neměl způsobit snížení marže a zisku. 

V následujících letech lze očekávat další růst ekonomiky a životní úrovně 

obyvatelstva. Dle Eurostatu lze počítat s růstem HDP na úrovni cca 6 %. Zároveň lze 

očekávat nárůst poptávky po službách v oblasti IT, jako jsou správa informačních nebo 

telekomunikačních systémů a sítí. Zvyšování výkonů a zlevňování serverového 

hardware umožní i menším organizacím využívat vyspělé technologie, což představuje 

další možné tržní příležitosti. 
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6.1 Vize, mise a cíle společnosti

6.1.1 Poslání  a vize společnosti

„Být spolehlivým dodavatelem IT se širokým úsměvem!“

Dodávkou kvalitních řešení a služeb za přijatelnou cenu maximálně uspokojit 

zákazníka a jeho potřeby v oblasti IT. Udržet pozici stabilního dodavatele IT s rozvojem 

působnosti zejména do oblasti služeb a řešení s vysokou přidanou hodnotou. Tuto vizi 

chceme naplnit zejména pomocí:

o Analýzy současné pozice s důrazem na stabilizaci a rozvíjení perspektivních 

činností.

o Nabídkou výrobků a služeb, které maximalizují využití IT u zákazníků.

o Dobudování nové strategické jednotky služeb.

o Získání know-how v nových perspektivních technologiích jako je virtualizace, 

vzdálená správa nebo komunikace a prosazení se v nich. 

o Vybudování zázemí kvalitních odborníků.

6.1.2 Strategické cíle do roku 2009

Vzhledem k velice dynamickému vývoji v oblasti IT a také ekonomiky považuji 

hranici 2 let z hlediska časového, strategického i možnosti předpovídat trendy 

budoucnost za nejvhodnější. Lze tedy stanovit důležité cíle s horizontem do roku 2009. 

o Zvýšit obrat společnosti ve službách o 150 %.

o Dosáhnout zvýšení podílu hrazených servisních zásahů o 50 %. 

o Zaměřit se v oblasti prodeje hardware na řešení s vysokou přidanou hodnotou a 

dosáhnout tam 70% podíl na obratu v této oblasti. 

o Udržet celkový obrat společnosti a dobré, stabilní vztahy se zákazníky.
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6.2 Definice strategie podniku

Hlavním cílem nově definované strategie podniku je jeho růst. Podnik bude 

expandovat na nové trhy především s rozšířenou nabídkou služeb v oblasti IT. Aktivity 

ve stávající činnost prodeje hardware budou směřovat především ke stabilizaci a 

postupnému posunu na trhy s vysokou přidanou hodnotou a marží.

6.2.1 Definice strategických jednotek podniku

V činnostech společnosti M Computers s.r.o. se zřetelně rýsují dva poměrně odlišné 

proudy. 

o Prodej hardware

o Poskytování služeb

I když se tyto činnosti často i prolínají (např. v případě komplexních dodávek), 

z důvodu lepší kontroly a možnosti stanovení separátních strategií je vhodné společnost 

rozdělit na odpovídající dvě strategické obchodní jednotky. 

o SBU Hardware

převezme stávající většinu společnosti. Hlavním zaměřením bude prodej 

serverů, zařízení pro ukládání či zálohování dat, výpočetních clusterů a 

komunikačních systémů. V neposlední řadě se bude tato SBU věnovat také

prodeji klientských stanic a notebooků.

o SBU Služeb

Tato nově vytvořená organizační jednotka bude mít hlavní cíl v poskytování 
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kvalitních a vysoce odborných služeb především v oblasti správy systémů, 

konzultací a systémové integrace.  

Vedení

Ekonomka

Asistentka

SBU HardwareSBU Služby

Obr. 5, rozdělení společnosti

Nové rozdělení společnosti přinese další možnost rozvoje vzniklé jednotky služeb, 

která tak bude moci lépe reagovat na potřeby zákazníků. Zároveň dojde oddělením 

k zpřehlednění činnosti pracovníků a odhalení neproduktivních činností. Jejich analýzou 

a postupným eliminováním bude možné dosáhnout zvýšení podílu hrazených servisních 

zákroků. 

6.3 SBU Hardware

Tato organizační jednotka vznikne jako zbytek společnosti po oddělení SBU 

služeb. Stávající pracovníci, kteří se doteď věnovali převážně prodeji a montáži 

hardware, přejdou pod tuto nově vzniklou organizační jednotku, čímž bude možné lépe 

sledovat výkonové parametry tohoto oboru činnosti. Strategii lze charakterizovat jako 

stabilizující s cílem upevnění postavení především na trzích s vysokou marží a přidanou 

hodnotou.
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6.3.1 Organizační struktura a systém řízení

Tato organizační jednotka nevzniká nově a jedná se tedy pouze o „převelení“ 

zbytku společnosti po vyčlenění oddělení služeb. Původní plochá organizační struktura 

se vzhledem k nízkému počtu zaměstnanců jeví jako výhodná a není ji tedy potřeba 

nijak zásadně měnit. 

Vedoucí oddělení 
hardware

Montážní/servisní 
technici

Brigádníci

Obchodník

Obr. 6, struktura SBU Hardware

6.3.2 Marketing a prodej

6.3.2.1 Tržní orientace

Hlavním cílem nové strategické jednotky prodeje hardware musí být orientace na 

segmenty trhu s vyšší přidanou hodnotou. Z analýz trhu jasně vyplývá, že v segmentu 

osobních počítačů, notebooků a jejich komponent neustále dochází k snižování marží. 

V takovém případě lze zisk dohnat pouze prodejem velkého množství produktů, což se 

však vzhledem k stávající situaci společnosti není příliš reálné také kvůli příliš velké 

konkurenci internetových obchodů a obchodních řetězců. 

Orientace na segment serverů, systémů pro zálohování či ukládání dat apod. se 

proto jeví jako správní cesta pro dosažení udržitelného obratu a zisku. V těchto 

oblastech také hraje výraznější roli loajalita zákazníků a není zde takový tlak na cenu 

jako je tomu v segmentu osobních počítačů a notebooků.  Není však cílem tento 



- 63 -

segment opustit úplně. Jednak v případě komplexních dodávek požadují často zákazníci 

i dodávku PC, jednak lze i zde nalézt část zákazníků, kteří vyžadují vyšší přidanou 

hodnotu a nejsou tak citliví na cenu. Z těchto důvodů je vhodné v této oblasti setrvat a 

částečně se jí věnovat i nadále. 

Aby byl maximálně využit potenciál společnosti a její konkurenční výhody, měla 

by orientace směřovat především na zákazníky, kteří vyžadují osobní přístup, vysokou 

přidanou hodnotu, flexibilitu a nadstandardní servisní služby. Tito zákazníci jsou 

schopni ocenit nadstandardní péči a flexibilitu, která se může stát hlavní konkurenční 

výhodou společnosti M Computers s r.o. Zájem by proto měl především směřovat na

o Menší a střední a velké společnosti s dobrým zázemím

o Vysoké, případně střední školy v regionu

o Další vědecké či jiné ústavy a státní správu

o Pobočky zahraničních firem v České republice

6.3.2.2 Marketingová podpora

Současné ekonomické výsledky sekce hardware jsou dobré. Hlavním cílem je 

udržení obratu a další postupné navyšování podílu serverového hardware na celkovém 

obratu. Těmto cílům musí odpovídat i marketingová podpora, která by měla směřovat 

především k udržení stálých velkých zákazníků a k přímé podpoře získávání nové 

klientely z řad firem, školství, nebo státních organizací. Z uvedených důvodů není 

vhodné uvádět žádné plošné marketingové kampaně, ale síly soustředit především na 

přímou podporu získání konkrétních nových a udržení stálých zákazníků.
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6.3.3 Informační podpora

Firma v současné době provozuje informační systém „I6“, který plně vyhovuje pro 

obor prodeje hardware. Zlepšení využití stávajícího informačního systému lze nalézt 

především v lepší evidenci jednotlivých obchodních případů a ve vyšším využití 

modulu řízení vztahu se zákazníky (CRM), který informační systém nabízí. Bude tak 

možné zabezpečit lepší kontrolu nad probíhajícím obchodem a také zvýšit množství 

informací, které jsou pomocí informačního systému sdíleny.

6.3.4 Personalistika

Situace zaměstnanců v současné době zaměřených na oblast prodeje hardware je 

stabilní. Hlavní personální cíle pro nadcházející období však lze vidět v neustálém 

zvyšování kvalifikace zaměstnanců a udržování stabilního, přátelského a dobře 

fungujícího zaměstnaneckého týmu. 

6.3.5 Rekapitulace hlavních cílů

Jak již bylo zmíněno výše, hlavním cílem pro strategickou jednotku prodeje 

hardware je udržení stávajícího obratu a postupné směřování do segmentu produktů 

s vysokou přidanou hodnotou a marží. 

Z toho vyplývají další následující dílčí cíle:

o Udržet dobré nadstandardní vztahy se stávajícími zákazníky, kteří dosahují 

nejvyšší obrat.

o Snažit se o maximální vstřícnost, flexibilitu a vysokou úroveň služeb tam, kde je 

tato nadstandardní úroveň vyžadována a kde ji zákazník také ocení.
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o Získávat potřebné know-how a rozšířit postupně svou působnost do dalších 

odborných oblastí.

o Zvýšit podíl prodeje hardware s vyšší marží na celkovém obratu. 

o Aktivně vyhledávat nové obchodní příležitosti v určených segmentech.

6.4 SBU Služby

Vysokou prioritou následujícího roku bude vybudování této nové strategické 

jednotky zaměřené na poskytování služeb v oblasti IT. Tato oblast činnosti má 

specifika, kvůli kterým je vhodné ji oddělit od obchodní činnosti formou organizační 

jednotky. Jejím vytvořením lze očekávat zlepšení vnitřních procesů specifických pro 

poskytování služeb, zvýšení efektivity práce a obratu.  Strategii lze charakterizovat jako 

silně expandující především v rozsahu a zaměření nabídky služeb. 

6.4.1 Organizační struktura a systém řízení

Hlavní změnou oproti stávajícímu stavu bude bezesporu zřízení funkce centrálního 

správce helpdesku, nebo-li dispečera. Pracovník v této funkci bude centralizovaně 

přijímat požadavky zákazníků přijaté emailem, přes internetovou aplikaci helpdesku, 

nebo telefonem. Podle nastavených pravidel tyto požadavky předběžně zpracuje, podle 

určených smluvních závazků posoudí priority a určí další postup. Dle typu servisního 

požadavku tento buď přidělí řešiteli, nebo ho vyřeší přímo sám. Dále pak sleduje vývoj 

jednotlivých událostí, zejména neplnění časových termínů. Tato centralizace sbírání 

požadavků přinese především
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o Odstranění problémů s evidencí požadavků, kdy zákazníci volali přímo 

servisním technikům a ti často nemohli informace zpracovat ani uložit.

o Pro servisní techniky větší klid na práci, protože jim odpadnou neustálé 

telefonáty zákazníků.

o Lepší přehled o vytížení servisních techniků a množství práce, která se 

vykonává.

o Přesnou evidenci s popisem a trváním vykonané práce.

o Pomocí lepší evidence, zvýšení úhrad za vykonanou práci. 

o Jistým nedostatkem může být určité „znepružnění“ procesu od příjmu

požadavku po řešení a také nemožnost přímé konzultace některých zákazníků se 

specialisty. Tato negativa jsou však pro konsolidované fungování oddělení nutná

a lze je do jisté míry eliminovat velice pružnou a odbornou prací správce 

Helpdesku. 

Obr. 7, struktura SBU Služby

Další podstatnou změnou bude postupný přechod na projektový způsob práce 

v případě větších zakázek. Takový projekt bude mít stanoveného koordinátora, nebo 

vedoucího projektu, který bude zodpovědný za zabezpečení veškerých zdrojů a jeho 
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hladký průběh. Předejde se tak problémům vznikajících z důvodu nejasně stanovené 

odpovědnosti a zvýší kvalitu dodávaného produktu zákazníkovi. Také se předejde 

problémům vznikajících z důvodu nekoncepčnosti, přílišné decentralizace a špatné 

komunikace. 

6.4.2 Marketing a prodej

6.4.2.1 Tržní orientace

Nově utvořená strategická obchodní jednotka služeb bude pokračovat v celkové 

orientaci firmy. Hlavní cílovou skupinou budou především menší a střední podniky, 

školství a státní organizace vyžadující komplexní služby. Hlavní zaměření budou 

představovat sítě, servery, systémy pro ukládání nebo zálohování dat, systémy pro 

týmovou spolupráci nebo jiné sofistikované aplikace. Organizační jednotka se bude 

orientovat také na systémovou integraci a poradenství založené na dlouholetých 

zkušenostech svých odborníků. 

6.4.2.2 Marketingová podpora

Oddělení služeb se v současné době nachází ve fázi svého zrodu. V následujících 

dvou letech však lze očekávat výraznou expanzi a tomu také přizpůsobit strategii 

marketingové podpory. Vzhledem k nízkému povědomí potencionálních zákazníků o 

nabídce služeb bude nutné toto povědomí vyvolat např. reklamou v rádiu, odborném 

tisku tak, aby si zákazník asocioval naši firmu jako spolehlivého poskytovatele služeb 

v oblasti IT. Druhou částí by měla být přímá marketingová podpora pro získání 

konkrétně vytipovaných skupin zákazníků. Finanční prostředky pro marketing tak 

budou lépe a adresně využity a bude také maximalizován jejich efekt. Vzhledem k 

současné fázi vzniku oddělení však bude vhodné převážnou část podpory směřovat až 

od posledního kvartálu roku 2008 do roku 2009, aby byla fáze transformace již 

dokončena a společnost byla připravena poskytnout zákazníkům kvalitní službu.
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6.4.3 Informační podpora

Současný informační systém, který firma provozuje, splňuje nároky nově 

vznikajícího oddělení pouze částečně. Využitelné části se týkají především funkcí

evidence zákazníků a fakturace výkonů. K dobrému fungování oddělení však bude 

nutné standardizovat procesy podpory zákazníků a připravit pro ně vhodnou informační 

podporu. Tato aplikace Helpdesku by pak měla spolupracovat se stávajícím systémem 

I6 a oboustranně vyměňovat informace, aby se zjednodušila fakturace a kontrola 

provedených výkonů. Lze očekávat, že nastavení správného souladu mezi stanovenými 

procesy a jejich informační podporou odzrcadlenou v aplikaci Helpdesku bude jedním 

z kritických faktorů úspěšnosti implementace strategie. Pro zefektivnění telefonického 

vyřizování požadavků bude vhodné nasadit perspektivní technologii VoIP, která přinese 

lepší správu telefonů, hlasových hovorů a v neposlední řadě také sníží náklady na tyto 

služby.

Jako další nutnost se jeví také nasazení informační podpory pro nový, projektový 

způsob práce na větších zakázkách. Zde ze začátku postačí použití software „Microsoft 

Project“ s postupným možným rozšířením o „Microsoft Project Server“, který umožní 

lepší spolupráci a výměnu informací

.

6.4.4 Personalistika

V personální oblasti čeká nově vznikající SBU několik důležitých úkolů. Bude 

muset nalézt nové vysoce kvalifikované posily svého týmu, které zabezpečí kvalitní 

služby zákazníkům. Dle situace na pracovním trhu lze zvolit

o možnost zaměstnání „hotového“ kvalifikovaného, již vyškoleného pracovníka

o možnost zaměstnání pracovníka zatím nekvalifikovaného, ale s vysokým 

potenciálem růstu.

První možnost se v současné pozici nedostatku času jeví jako vhodnější, nicméně 

situace na trhu práce nemusí umožňovat její realizaci. Pro všechny stávající i nové 

zaměstnance také bude nutné zabezpečit další zvyšování kvalifikace i tzv. „soft-skills“ 

pomocí seminářů a školení. 
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V souladu s celkovou strategií bude společnost M Computers s.r.o. dále pracovat na 

vytváření dobrých pracovních podmínek, udržovat pozitivní firemní kulturu a nadále se 

snažit být „zaměstnavatelem se širokým úsměvem!“.

6.4.5 Rekapitulace hlavních cílů

o Dobudovat nově vznikající strategickou jednotku.

o Vytvořit a nasadit efektivní systém pro  řešení a sledování workflow. 

o Standardizovat základní procesy a optimalizovat jejich výkonnost. 

o Zefektivnit proces přijímání požadavků a jejich vyřizování. 

o Vytvořit funkci centrálního správce Helpdesku.

o Dobudovat technické a informační zázemí pro efektivní funkci Heldpesku. 

Nasadit systém internetové telefonie VoIP, který výrazným způsobem 

zjednoduší práci s hlasovým voláním. Zároveň zlepšit a zefektivnit spolupráci 

softwarového vybavení pro Helpdesk s centrálním informačním systémem.

o Zabezpečit neustálé vzdělávání pracovníků a zvyšování jejich odborných i tzv. 

„sociálních“ schopností. 

o Zavést a standardizovat systémy kontroly procesů. 

o Pokračovat v budování báze znalostí dostupné pro všechny technické 

pracovníky, která pomůže zlepšit sdílení informací a poznatků. 

o Zefektivnění technických systémů pro monitoring a vzdálenou správu 

zákaznických systémů. 

o Po stabilizování stavu a situace nově vzniklé jednotky usilovat o získání dalších 

klientů. 

o Zvýšení nabídky služeb o oblast nových perspektivních technologií.
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6.5 Hodnototvorný řetězec

Podnik transformuje vstupní faktory na výrobky, nebo služby, které se snaží o 

maximální uspokojení potřeb zákazníka. Pro úspěšné fungování podnik potřebuje, aby 

získal specifickou přednost v jedné, nebo více hodnototvorných funkcích, což pro něj 

znamená zásadní specifickou a zároveň konkurenční výhodu. 

6.5.1 Hlavní funkce

6.5.1.1 Výroba

Společnost M Computers s.r.o. se této hodnototvorné funkci v pravém slova smyslu 

nevěnuje. Prodává již hotové hardwarové výrobky, které nakupuje od svých dodavatelů. 

O zabezpečení výrobní funkce hodnototvorného řetězce se tak starají jiní a role naší 

společnosti se omezuje pouze na efektivní nákup zboží od dodavatelů Pro společnost M 

Computers s.r.o. se jeví tato strategie jako nejvýhodnější a je vhodné v ní nadále 

pokračovat.

6.5.1.2 Marketing a prodej

Marketingová a prodejní funkce je jednou ze stěžejních rolí společnosti na tvorbě 

hodnototvorného řetězce. Snahou je maximalizace zisku umístěním výrobků a služeb na 

trhy s požadavkem co nejvyšší přidané hodnoty a marže. Jako svou hlavní konkurenční 

výhodu vidíme schopnost nabídnout velice flexibilní a nadstandardní služby, které pro 

zákazníka znamenají výhodu komplexnosti a vysoké kvality. Není našim cílem dodat za 

každou cenu zařízení drahá, která pak zůstanou bez užitku. Hlavní pozornost je 

směřována na maximalizaci využití IT u zákazníka a tím hodnota, kterou pro něj naše 

dodávka představuje. 
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6.5.1.3 Služby

Služby by se měly postupně stát stěžejní oblastí zájmu celé společnosti. V situaci, 

kdy se dodávané výrobky velice přibližují kvalitou i cenou, mohou jedině profesionální 

služby působit jako odlišující prvek v silném konkurenčním prostředí. Věřím, že 

budoucnost spočívá právě ve vybudování silného týmu odborníků, kteří zákazníkům 

poskytnou kvalitní služby v duchu maximalizace využití IT v jejich informačních 

systémech. 

6.5.2 Podpůrné funkce

6.5.2.1 Podniková infrastruktura

Naše největší přednosti v oblasti podnikové infrastruktury vidíme do budoucna ve 

vybudování vysoce motivovaného týmu pracovníků, který se stane nejdůležitějším 

zdrojem podniku pro další rozvoj oddělení služeb. Dobrým základem budoucího 

rozvoje jsou i vyrovnané finanční ukazatele, které umožní financování důležitých 

projektů restrukturalizace. 

6.5.2.2 Informační systém

Vzhledem k hlavnímu oboru činnosti firmy, stojí informační funkce na vysokém 

místě v řebříčku priorit společnosti. Značné know-how umožňuje firmě implementovat 

nejnovější technologie informačních systémů a maximalizovat jejich využití. Pro oblast 

prodeje hardware se informační podpora na výborné úrovni, zlepšit lze řízení vztahu se 

zákazníky důsledným využíváním modulu CRM, který informační systém „I6“ nabízí. 

Pro nově vznikající oddělení služeb bude nutné informační podporu zlepšit, 

standardizovat základní procesy a tyto efektivně implementovat do běžícího 

informačního systému
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6.5.2.3 Personální funkce

Nejdůležitějším zdrojem firmy jsou bezesporu lidé a jejich know-how. V současné 

době se proto společnost potřebuje soustředit na udržení stávajících zaměstnanců a 

zvyšování jejich kvalifikace. Pro nově vznikající oddělení bude také muset zabezpečit 

nové pracovníky, kteří budou mít dostatečně vysokou kvalifikaci pro poskytování 

kvalitních služeb zákazníků. Řízení lidských zdrojů se musí stát proto jednou z hlavních 

priorit nadcházejícího období. 

6.5.2.4 Vědeckotechnický vývoj

Výzkumem a vývojem se firma M Computers s.r.o. nezabývá přímo. Vzhledem 

k velikosti společnosti a povaze trhu IT není vlastní vývoj v žádném případě efektivní. 

Naše role se v této oblasti omezí pouze na sledování použití současných trendů a 

technologií. Tímto způsobem bude možné zabezpečit kontakt s nejnovějšími poznatky 

bez nutnosti vysokých investic do programů výzkumu a vývoje.  
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6.6 Hodnocení strategie

6.6.1 Vhodnost strategie

Vhodnost strategie ukazuje způsob, jakým zvolená strategie koresponduje se situací 

a s cíly podniku, jak využívá silné stránky podniku, a potlačuje slabé stránky nebo 

hrozby. 

Zvolená strategie rozšiřování oblasti služeb se snaží využít dosavadní know-how a 

zkušenosti pracovníků, navázat na ně a rozšířit působnost především v poskytování 

služeb v IT. Vzhledem k předpokládanému vývoji trhu a současné situaci se jeví tato 

strategie jako vhodná reakce. Trh PC a Notebooků, kde se do budoucna očekává 

výrazné snížení atraktivity, bude opuštěn a uvolněné zdroje budou nasměrovány 

k rozvoji oddělení služeb, kde se do budoucna očekává růst. Z oblasti prodeje hardware 

bude vhodné zachovat a rozvíjet oblast serverů a jiných korporátních systémů, kde lze i 

do budoucna očekávat stabilní prostředí a dobré marže. 

K dobudování oddělení služeb bude nutné vytvořit stabilní základnu 

kvalifikovaných odborníků, kteří budou schopni zákazníky maximálně uspokojit. Tato 

stabilní základna sníží nedostatky a hrozby v personální oblasti plynoucí ze současného 

nedostatku dostatečně kvalifikovaných zaměstnanců. Vhodný systém pro řízení 

workflow pak umožní lepší vzájemnou spolupráci a zastupitelnost. 

6.6.2 Realizovatelnost strategie

Zamýšlená strategie nepředstavuje nepřiměřené nároky na firemní zdroje. 

Navrhované dvě strategické jednotky vzniknou redislokací stávajících pracovníků a 

noví pracovníci budou nabíráni s ohledem na jejich pracovní náplň a generovaný zisk. 

Toto operativní sledování nákladů a výnosů sníží riziko přílišných personálních nákladů 

a snižování návratnosti vloženého kapitálu. Zvýšené náklady bude představovat potřeba 

dalších odborných školení a jiného vzdělávání. Pracovníci však budou školeni postupně,

aby tyto náklady byly rozloženy rovnoměrně a nepředstavovaly problémy s cashflow. 
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Dalším investičním projektem je vybudování funkčního systému řízení požadavků a 

workflow. V případě navýšení počtu pracovníků oddělení služeb by tento projekt měl 

představovat zvládnutelnou zátěž.  Z finančního hleidska představují plánované změny

přiměřené náklady vzhledem k očekávaným výnosům. 

6.6.3 Akceptovatelnost strategie

V rámci navrhované strategie dochází k poměrně výrazným změnám organizační 

struktury. Stávající činnosti firmy však zůstávají nezměněny a jsou pouze pozvolna a 

částečně modifikovány, což pro společnost nepředstavuje přílišné riziko. Během 

restrukturalizace bude proces neustále sledován a vyhodnocován, aby se předešlo 

neefektivnímu využívání zdrojů. 

Očekávaná návratnost prostředků je na dobré úrovni. Předpokládané změny jsou 

převážně na organizační úrovni a na úrovni popsání a standardizování již běžících 

procesů, což pro společnost nepředstavuje nepřiměřené náklady. Předpokládaní 

struktura navýšení nákladů a výnosů v roce 2008 zahrnuje:

Zvýšené personální náklady -450 000,00 Kč
Náklady reorganizace -170 000,00 Kč
Marketing -80 000,00 Kč
Zvýšená režie -100 000,00 Kč
Odhad zvýšení tržeb ze služeb 900 000,00 Kč

Rozdíl 100 000,00 Kč
Tab. 7, očekávané výdaje a přínosy v roce 2008

V roce 2008 se předpokládá především zavádění nových postupů a procesů, proto 

nejsou očekávání zvýšení zisku nikterak přehnaná. Hlavní zásadou je získat dostatečné 

příjmy na financování potřebných změn tak, aby nebylo nutné brát zdroje z jiných 

činností. Očekávané zvýšení zisku z nových činností by mělo nastat v roce 2009, kdy by 

již měly být změny zaběhnuté a bude se tedy možné naplno věnovat získávání nových 

zákazníků a zvyšování obratu. 
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6.7 Návrh implementace strategie

Proces implementace strategie zabezpečí přerozdělení veškerých potřebných zdrojů

tak, aby vyhovovaly nově stanovené strategii. Bude také nutné identifikovat klíčové 

úkoly a kritická místa, aby byl zaručen efektivní a hladký průběh implementace. Také 

bude nutné vypracovat nové standardy a vypracovat manuály pro některé standardní 

procesy. 

Pro úspěšné implementování bude nutné provést především následující kroky:

o Rozdělit společnost na dvě organizační jednotky

- Naplánovat proces změny organizační struktury

- Seznámit všechny pracovníky s plánem změn a prodiskutovat jejich případné 

návrhy

-Stanovit jasná pravidla pro prolínání obou SBU, ke kterému bude v budoucnu s 

určitostí docházet

- Vyčlenit nutné finanční zdroje pro realizaci změn. 

o U SBU Služeb

- Vytvořit novou pracovní funkci vedoucího Heldpesku.

- Standardizovat procesy přijímání a vyřizování požadavků zákazníků.

- Zlepšit komunikační systém společnosti zavedením VoIP telefonní ústředny.

- Zavést vhodné kontrolní mechanismy, které by s maximální efektivitou 

odhalily vznikající problémy.

- Přijmout nového pracovníka s dostatečnou kvalifikací pro správu firemních IS. 

- S postupným nárůstem obratu je možné uvažovat a dalším zvyšování stavů.

- Zaškolit stávající obchodníky na novou problematiku.

- Postupně přejít k projektovému systému práce, především u větších zakázek

- Zvýšit obrat aktivním vyhledáváním nových příležitostí. 

- Převést stávající zákazníky na nový způsob evidence a vyřizování požadavků. 
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o U SBU Hardware

- Udržet stálé zákazníky, kteří vytváří nejvyšší obrat

- Restrukturalizovat organizační strukturu po vyčlenění oddělení služeb.

- Aktivně vyhledávat nové zákazníky v oblastech s vysokou přidanou hodnotou.

6.7.1 Stanovení možných obtíží a kritických míst pro realizaci

Úspěch navrhované strategie přímo závisí od úspěchu jejího implementačního 

procesu. Při uvedení do praxe můžou nastat obtíže v několika oblastech, což může celý 

proces pozdržet nebo zastavit. Neustálou kontrolou a vyhodnocováním průběhu bude 

však možné těmto problémům předejít, případně je operativně vyřešit. 

Kritická místa, kde lze očekávat  nejvyšší riziko problémů

o Nalezení vhodného pracovníka pro pozici vedoucího helpdesku

o Zaměstnání dostatečného počtu kvalifikovaných technických pracovníků.

o Zavedení nových standardizovaných procesů řízení požadavků zákazníků

o Implementace účinných metod kontroly

o Zabezpečení lidských zdrojů pro všechny vyžadované činnosti

o Opuštění stávajícího způsobu práce a zavedení nových postupů

o Zvýšení obratu oddělení služeb při současném poklesu obratu prodeje hardware
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7 Závěr

Společnost M Computers s.r.o. dosáhla ve svém původním zaměření několika

významných úspěchů. Z úrovně živnostníka vyrostla na malou dynamickou firmu, která 

má potenciál k inovacím a nebojí se změn. Toto všechno lze považovat za dobrou 

startovací pozici. 

Analýzy však ukazují, že podnikání v oboru IT se za poslední léta poměrně výrazně 

mění. Bylo by nezodpovědností hraničící s hazardem nereagovat na tyto změny 

dostatečně včas, a tak firma již dnes hledá další směřování a nové obory činnosti. 

Pokračovat v rozvíjení poskytování služeb v oblasti IT se proto dnes jeví pro společnost 

M Computers s.r.o jako nejlepší strategická alternativa, která firmě zabezpečí 

dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu. Závěry analýz ukazují na dobré vyhlídky. 

Firma má potřebné schopnosti, nechybí ji odvaha a motivace. Poměrně stabilní pozice 

dodavatele hardware jí umožní budovat novou strategickou jednotku služeb, která 

postupně povede k zvýšení tržeb a konkurenceschopnosti. Nové oddělení se zaměří 

především na služby správy informačních systémů, sítí a serverů, návrhy systémů pro 

ukládání dat a komunikaci a poskytování konzultací v oblasti IT. 

Až čas však ukáže, jak se společností podaří stanovenou strategii implementovat a 

vypořádat s kritickými faktory. Já sám jsem naplněn optimismem, že se to společnosti 

podaří a bude se nadále úspěšně rozvíjet
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