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ÚVOD

Základem každého podnikatelského zám�ru a následného úsp�chu je jeho

plánování. Plánování  by m�lo provázet celý životní cyklus podniku. Podnikat bez

plánování je jako bloudit ve tm� bez cíle. Na pe�livosti provedení  a zvážení všech

ovliv�ujících faktor� plánu závisí i dosažení úsp�chu p�i napl�ování poslání firmy.

Spousta malých firem v �eské republice nedosáhne kýženého úsp�chu, a� se zpo�átku

mohlo zdáti, že se firma velmi dynamicky rozr�stá. Co je �astou p�í�inou neúsp�chu

malých firem? Pro� po celkem nad�jném za�átku podnikání se firma ocitá ve vážných

finan�ních problémech?

Je t�eba si uv�domit, že od revoluce v roce 1989 uplynulo již hodn� let.

V první polovin� devadesátých let sta�ila k úsp�chu již pouhá existence firmy. A� již

podnikatel prodával cokoliv, zakázky se jen hrnuly a marže byly proti t�m dnešním

výrazn� v�tší, mnohdy i n�kolika násobné. Od této doby uplynulo již ale mnoho let a

tak, jak se vyvíjejí nové technologie, tak se vyvíjí a m�ní i podnikatelské prost�edí.

Vždy� p�ed patnácti lety nikoho nenapadlo, že bude mít za opaskem malý mobilní

telefon, v kancelá�i a doma internetové p�ipojení, p�es které lze dnes objednat tém��

cokoliv. Tato zlatá doba je již ale nenávratn� pry� a pravd�podobn� již nikdy nep�ijde.

P�i po�áte�ním výb�ru témata pro vypracování mé diplomové práce jsem

v�d�l o nelehké situaci ve spole�nosti ADAGMA s.r.o. Tato práce se mi zdála jako

vhodná p�íležitost pro analýzu problém� tohoto podniku a následném návrhu �ešení,

které by pomohli situace výrazn� zlepšit. Spole�nost ADAGMA s.r.o. mi byla již d�íve

známa a nem�l jsem problémy s poskytnutím citlivých firemních údaj� nutných pro

vypracování této práce.

Cílem této práce jsou konkrétní návrhy a opat�ení s ohledem na momentální

situaci ve jmenovaném podniku.
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1.VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE

1.1 Charakteristika analyzovaného podniku

1.1.1 Základní údaje o firm�

Obchodní firma: ADAGMA s.r.o.

Sídlo firmy: B�hounská 2/22

602 00 Brno

I�O: 26309114

DI�: CZ 26309114

Provozovny: Blansko,  Mahenova 2a

Brno, Cejl 72

Olešnice na Morav�, Nám�stí míru 111

Šumperk , Slovanská 2/268

Dce�iné spole�nosti: ADAGMA PLUS s.r.o.

1.1.2  P�edstavení spole�nosti

Podnik má tradici od roku 1995, kdy p�sobil nejd�íve jako fyzická osoba

Ing.Luboš Zbo�il, od roku  2003 došlo k p�evod aktivit na právnickou osobu

ADAGMA s.r.o. se základním kapitálem 200 000 K�. V sou�asné dob� provozuje 3

pobo�ky (Brno, Olešnice, Šumperk) a hlavní provozovnu v Blansku. Celkový po�et

zam�stnanc� je v sou�asné dob� osm.

Podnik se v sou�asné dob� zabývá nákupem a prodejem ochranných

pracovních pom�cek, výrobou reklamní grafiky pomocí lepících fólií �ezaných na

plotru, reklamními potisky tampónovým tiskem a systémem „flock“- jedná se o

technologii, jejímž výsledkem je odolný povrch, velice exkluzivního vzhledu, podobný

sametu. Firma zajiš�uje komplexní �ešení zakázek od návrhu a zpracování motivu až

po dodání finálního výrobku k zákazníkovi. Technologii lze aplikovat na bavlnu, um�lá

vlákna, molitan, karton, plast, d�evo a na další podklady.

     



11

1.1.3 P�edm�t podnikání

Podle výpisu z obchodního rejst�íku je podnik registrovaný k t�mto živnostem:

- zprost�edkování obchodu

- specializovaný maloobchod

- reklamní �innost a marketing

- zprost�edkování služeb

- kopírovací práce

1.1.4 Obchodní a výrobní zam��ení podniku

Jak jsem již uvedl v odstavci 1.1.2, jedná se o obchodn� – výrobní spole�nost.

Celkový obrat  je tvo�en nákupem a následným prodejem hotových produkt�, p�evážn�

pracovního oble�ení a ochranných pom�cek. Nejv�tší �ást výroby pak p�edstavuje

reklamní potisk tri�ek a pracovního oble�ení p�evážn� systémem FLOCK.

1.1.5 Organiza�ní struktura podniku

               S ohledem na velmi malou spole�nost, tvo�enou osmi zam�stnanci v�etn�

jednatele, je organiza�ní struktura velmi jednoduchá:

Obrázek �.1: Organiza�ní struktura spole�nosti ADAGMA s.r.o.

1.1.6 Informace o technologii FLOCK

Níže uvedené informace v tomto odstavci jsou  p�evzaty z literatury (14).

První po�átky flockování lze nalézt v �ín�, kde zhruba p�ed t�emi tisíci lety

sypali �í�ané do prysky�i�ného klihu sekané p�írodní vlákno. V Evropských d�jinách

nalézáme podobnou techniku ve 12. století, p�edevším na nást�nných dekoracích. Jako

lepidlo sloužila fermež, nanesená d�ev�ným razidlem na textil, vlastním flockem bylo

p�írodní vlákno drcené v hmoždí�i. B�hem doby tato technika upadla v zapomn�ní až

do 19. století. Tehdy byl flock znovu objeven ve Francii, což nám dokazují tapety v

mnoha zámcích na Loi�e. Pokrok nastal v první polovin� 20. století vývojem

vedoucí
dílny

vedoucí Blansko
prodejny
Blansko

vedoucí Olešnice
prodejny
Olešnice

vedoucí
prodejny

Brno

vedoucí
prodejny
Šumperk

jenatel spole�nosti
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moderních stroj�, kvalitních lepidel, podkladových materiál� a ve finále vznikem 

speciálních flockovacích stroj�, nanášejících flock pomocí elektrostatického náboje. V

dnešní dob� lze technologii aplikovat ru�ními p�ístroji p�es poloautomaty až po

dokonalé technologické linky.

Princip flockování spo�ívá v tom, že na podklad (textil, d�evo, omítka, sklo, v

podstat� cokoliv) je nanesena tenká vrstva látky, sloužící jako lepidlo (druh a síla

vrstvy závisí na podkladovém materiálu a použité st�iži) - od speciálních

dvousložkových, teplotn� stálých lepidel, po oby�ejný Herkules �i syntetickou barvu.

Lepidlo je nanášeno vále�kem, st�íkáním, št�tkou, a pod. p�ímo nebo p�es šablonu. Do

takto naneseného lepidla je aplikována vlastní st�iž. St�iž se nanáší pneumaticky nebo

elektrostaticky. Výsledný povrch p�sobí na dotyk jako samet nebo velice jemný semiš.

Obrázek �.2: Nanášení vrstev p�i technologii FLOCK1

Charakteristika flocku:

- sametový povrch

- exkluzivní vzhled

- plasti�nost potisku

- vysoká životnost

- barevná stálost

- mechanická odolnost

- aplikace na v�tšinu materiál�

                                               
1 Reklamní grafika. (online). Internetová stránka firmy Radim Dund�ra – GAMA. Dostupná na www:

www.gamaoopp.cz/reklamni_potisk.html
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Vlastnosti flocku:

- stálost na sv�tle dle DIN 54004: min. 6 - 7 let

- odolnost proti pov�trnostním vliv�m dle XENOTEST: min. 6 let

- odolnost proti vzplanutí dle DIN 4102: t�žce zápalná stavební hmota

- odolnost proti vzplanutí dle �SN 730862: t�žce ho�lavá C1

- odolnost proti od�ru po 10 000 t�ecích ot.: 23 mg

- odolnost proti od�ru po 10 000 t�ecích ot. ( pls�): 732 mg

- odolnost proti kou�i a prachu: antistatický

- množství barev: cca 60

- protismykové a protiskluzové vlastnosti

- možnost �išt�ní b�žnými prost�edky bez zm�ny barevné stálosti a vzhledu

- zabra�uje kondenzování vlhkosti (flock délky 1 - 2 mm)

- zdravotní nezávadnost

- tepelná izolace - flock délky 2 mm nahradí 10 mm polystyrenu

- zvuková izolace v celém akustickém pásmu

1.2 Vymezení problému a stanovení cíl� diplomové práce

Cílem mé diplomové práce je zhodnotit celkovou situaci spole�nosti ADAGMA

s.r.o. s ohledem na postavení na trhu pracovních pom�cek a reklamního potisku, vn�jší

i vnit�ní prost�edí podniku, konkuren�ní prost�edí v okolí a finan�ní zdraví podniku.

Pro napln�ní t�chto cíl� využiji SWOT analýzu podniku, pro posouzení finan�ního

zdraví použiji metod finan�ní analýzy.

Po zhodnocení situace v podniku a okolí provedu shrnutí zjišt�ného stavu a

navrhnu díl�í opat�ení, která by m�la vést ke zlepšení celkové situace podniku

v konkuren�ním prost�edí.
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE

2.1 Vize, mise a strategie podniku

Na za�átku vzniku každé firmy by si m�l podnikatel ujasnit svoji vizi a misi.

Vizi m�žeme chápat jako jakýsi pohled do daleké budoucnosti, co je smyslem

existence podniku (firmy)? Aniž by si to v�tšina malých podnikatel� uv�domovala,

mají vždy na za�átku n�jakou vizi. Jejich vize je tvo�ena zpravidla již tím, že se

rozhodnou, v jaké oblasti budou podnikat. Z tohoto pohledu m�žeme chápat vizi jako

nezbytnou nutnost, bez níž se založení firmy neobejde, aniž si ji n�jak plánovit�

uv�domujeme �i nikoliv. P�i tvorb� nové vize již existující spole�nosti  m�žeme

uplatnit následující pravidlo-(13): pokud se vám nepoda�í b�hem p�ti minut popsat

svou vizi podporující zamýšlené zm�ny a vyvolat reakci, která vyjad�uje porozum�ní a

zájem druhé strany, zad�láváte si na problém.

Mise je posláním firmy a konkrétn�jší napl�ování vize. Zde už musí

podnikatel vyvinout základní principy podnikání, vystiženými nejlépe jednoduchými a

snadno pochopitelnými zásadami, kterými se budou všichni v podniku �ídit.

Formulace mise je �asto dána okolnostmi, za nichž byla firma založena. M�že

jít p�edevším o ekonomickou nutnost budoucího podnikatele, který nemá jinou volbu

uplatn�ní na pracovním trhu a který nemá valnou p�edstavu o tom, jaké páte�ní zásady

by m�l p�i podnikání dodržovat.

Vize a mise by m�la být známa širokému okolí podniku. Nejh��e bychom asi

dopadli, kdybychom po malé firm� cht�li v�d�t, co je jejich základní podnikovou

strategií. Domnívám se, že kolem 80% všech malých firem nemá vlastní strategii. Bez

strategie ale nelze úsp�šn� podnikat, natož pak sestavit podnikatelský zám�r nebo plán.

Strategie je základním kamenem �ízení a plánu. Pro definování strategie je d�ležité

analyzovat minulý i možný budoucí stav podniku. Tento stav lze odhadnout metodami,

o nichž je �e�eno v následujících bodech práce. Porter uvádí t�i zásadní zp�soby, jak

mohou firmy dosáhnout udržitelné konkuren�ní výhody:

� Strategie v�dcovství v nákladech

� Strategie odlišení (diferenciace)

� Strategie úzkého zam��ení
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2.2 Analýza výchozí situace podniku a jeho prost�edí

P�i hodnocení výchozí situace podniku a jeho prost�edí hodnotíme dva hlavní

vlivy na podnik – vn�jší prost�edí, neboli externí faktory a vnit�ní prost�edí, neboli

interní faktory.

2.2.1 Analýza externích faktor�

P�i analýze okolí podniku je v literatu�e2 nej�ast�ji zmi�ované schéma okolí

podniku podle Jaucha a Gluecka:

Obrázek �.3: �len�ní okolí podniku podle Jaucha a Gluecka

Analýza obecného okolí podniku

Socioekonomické faktory

V rámci socioekonomických faktor� je nejd�ležit�jší p�sobení ekonomických,

klimatických, ekologických a sociálních faktor�.

                                               
2 VYKYP�L, O., KE	KOVSKÝ, M. Strategické �ízení. 5. p�eprac. vyd. Brno : Zden�k Novotný, 2004.

118 s. ISBN 80-7355-013

Socioekonomický
sektor

Technologický
sektor

Vládní
sektor

Obecné okolí

Zákazníci

Dodavatelé

Konkurence

Oborové okolí

Okolí podniku
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Ekonomické faktory - situaci podnik� ovliv�uje sou�asný i budoucí stav

ekonomiky. Stratégové se musí ve svých analýzách zam��it na následující faktory:

- stádium hospodá�ského cyklu naší i sv�tové ekonomiky

- politická situace a její vliv na ekonomiku

- hospodá�ská politika vlády

- monetární politika státu

- fiskální politika

- stav platební bilance státu, deficit zahrani�ního obchodu, míra zadlužení

- míra inflace

- situace kapitálového trhu

P�i strategické analýze se musíme zam��it na fungování tzv. magického

�ty�úhelníku:

- ekonomický r�st

- nezam�stnanost

- inflace

- vn�jší rovnováha

Cílem je maximalizovat ekonomický r�st a p�ebytek obchodní bilance a

minimalizovat nezam�stnanost a inflaci. Problém v�tšinou spo�ívá v tom, že zlepšení

jedné z t�chto veli�in negativn� ovliv�uje veli�iny ostatní. Stratégové musí p�i analýze

ur�it, které z identifikovaných faktor� jsou pro daný podnik nejd�ležit�jší a musí se

rovn�ž zam��it na p�edpov�
 zm�n jejich p�sobení v budoucnu.

Ekologické a klimatické faktory -  tyto faktory mohou p�edstavovat hrozby,

p�ípadn� p�íležitosti pro ur�ité podniky.

Ekologické faktory významn� ovliv�ují výrobní technologie podnik�,

rozmis�ování výrobních jednotek, zp�sobují zákazy ur�itých výrob. Zejména vlivem

ekologických faktor�, p�ípadn� vy�erpáním dosavadních p�írodních zdroj�, byl

v posledních desetiletích vyvinut efektivní tlak na racionalizaci spot�eby energie a

využívání p�írodních zdroj�. Na druhé stran� je pot�eba si uv�domit, že pot�eba

respektování ekologických aspekt� vytvá�í nové podnikatelské p�íležitosti.
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Sociální faktory - ze sociálních faktor�, které ovliv�ují okolí firmy, jsou

nejd�ležit�jší následující:

- spole�ensko-politický systém a klima ve spole�nosti

- hodnotové stupnice a postoje lidí

- životní styl

- životní úrove�

- kvalifikovaná struktura populace

- zdravotní stav a struktura populace

Sociální faktory na jedné stran� mohou výrazn� ovliv�ovat poptávku po zboží a

službách, na druhé stran� siln� ovliv�ují i stranu nabídky – podnikavost, pracovní

motivaci.

Technologický sektor

Pro existenci podnik� jsou velmi významné vynálezy a zásadní inovace.

Investování do technického rozvoje se na jedné stran� stává nezbytností, na stran�

druhé v sob� zahrnuje mnoho rizik, protože v�tšinou až do poslední chvíle není jisté,

zda ur�itý výzkum a vývoj budou úsp�šn� zakon�eny a zda jejich výstupy budou

akceptovány spot�ebiteli v mí�e, zajiš�ující návratnost vynaložených prost�edk�.

Vládní sektor

Stát ovliv�uje fungování ekonomiky p�edevším zákony a kontrolou jejich

dodržování. I v rozvinutých tržních ekonomikách je stát významným zam�stnavatelem

(orgány státní správy a podniky) a zárove� i významným spot�ebitelem, což realizuje

jednak ve form� poptávky státních orgán� a ze státního rozpo�tu financovaných

organizací po zboží a službách, tak i distribucí ve�ejných statk�. Stát ve vymezených

oblastech kontroluje fungování trh� nap�. regulací cen, �inností Ú�adu pro

hospodá�skou sout�ž, Státní obchodní inspekce a další3. Další významnou funkcí státu

p�edstavuje definování realizace tzv. hospodá�ské politiky státu, mající nap�. podobu

                                               
3 Státní správa. Internetová stránka Státní správy. Duben 2008. 2007 (online). Dostupný na

http://www.statnisprava.cz/
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podpory malých firem, podpory exportu, výzkumu a technického rozvoje. Stát je

rovn�ž zodpov�dný za kvalitu pracovní síly ve smyslu zodpov�dnosti za školskou,

zdravotnickou a sociální oblast.

Analýza oborového okolí podniku

Sektor zákazník�

Analýza zákazník� se zabývá otázkami, kdo jsou zákazníci podniku a jaké

pot�eby a o�ekávání jejich zákazníci mají. Stejn� tak je musí zajímat, kdo m�že být

jejich potenciálním zákazníkem a jaké jsou základní trendy, které by jejich zákazníky

mohly vést ke zm�nám požadavk� a chování. Analýzu sektoru zákazník� zam��ujeme

4na následující faktory:

- identifikaci kupujících a rozli�ných faktor�, které ovliv�ují jejich rozhodnutí

nakupovat

- demografické faktory, které vytvá�ejí zm�ny v ur�itých kategoriích zákazník� a

to zm�ny ve struktu�e populace (stárnutí), posuny ve v�ku populace a rozložení

p�íjm� populace

- geografické faktory a geografické rozmíst�ní trh�, je nutno brát v úvahu, kde se

zákazníci nacházejí. Tato skute�nost je významná zejména v sektoru obchodu.

Sektor dodavatel�

V sektoru dodavatel� je p�i strategické analýze nutno rovn�ž analyzovat následující

faktory:

- dostupnost a náklady na materiál a polotovary

- dostupnost a náklady na energii

- dostupnost a náklady na po�ízení pen�z (kapitál)

- dostupnost a náklady pracovní síly

Ve vztazích dodavatel� a odb�ratel� se v sou�asné dob� prosazují následující

principy organizace nákupních �inností:
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1. Single sourcing – po�et dodavatel� se omezuje, tradi�ní zásada nákupu rozptýlit

nakupované množství na co nejvíce zam�nitelných dodavatel� a uplatnit hrozbu

zm�ny dodavatele je nahrazována partnerstvím v rámci hodnototvorného

�et�zce.

2. Princip výrobního partnerství – vychází z poznání, že v sou�asném vysoce

konkuren�ním prost�edí je p�edpokladem úsp�chu spíše oboustrann�

transparentní partnerství mezi výrobcem a dodavatelem než konkuren�ní

vztahy. Spolupráce musí být permanentní a dlouhodobá. Výb�r dodavatele

v tomto p�ípad� nem�že brát v potaz pouze cenové relace, ale spíše schopnost

dodavatele p�ijmout dlouhodob� zodpov�dnost v pyramid� dodavatel� a

vyráb�t v optimální kvalit�.

Sektor konkurent�

P�i analýze konkurent� se musí stratégové zam��it na následující otázky:

- Jaká je sou�asná pozice firmy v��i konkurent�m?

- Jak se konkurence vyvíjí?

- V jaké fázi svých životních cykl� se nacházejí rozhodující výrobky?

- Jaká je rentabilita odv�tví v��i jiným srovnatelným odv�tvím?

- Vstupují noví konkurenti do odv�tví? Opoušt�jí obor rivalové?

Vstup nebo výstup do/z odv�tví je závislý na bariérách vstupu/výstupu:

Bariéry vstupu do odv�tví: diferenciace výrobk�, rozsah produkce, distribu�ní

kanály, absolutní výhody v celkových nákladech, možná reakce sou�asných podnik�

na vstup nového konkurenta.

Bariéry výstupu z odv�tví: zvyky a stereotypy �ídících pracovník�, utopení pen�z ve

výrobních prost�edcích, vysoké p�ímé náklady na výstup

Porterova analýza 5P

Nejpoužívan�jším nástrojem pro hodnocení oborového okolí podniku je

Porter�v p�tifaktorový model konkuren�ního prost�edí - analýza p�ti konkuren�ních sil

je koncipována jako nástroj k porozum�ní, v jakém konkuren�ní prost�edí se podnik
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nalézá, jaké má postavení ve srovnání s konkurenty a co lze od okolí podniku o�ekávat.

Model vychází z p�edpokladu, že strategická pozice podniku je ur�ována p�sobením

p�ti základních faktor�:

1. riziko nových potenciálních konkurent� – je obtížné nebo snadné pro

nového konkurenta vstoupit na trh a platí zde n�jaké omezení, bariéry vstupu?

2. rivalita uvnit� odv�tví – jak silný je konkuren�ní boj uvnit� odv�tví a kolik

dominantních konkurent� zde p�sobí?

3. smluvní síla odb�ratel� – kolik je odb�ratel� a jakou mají vyjednávací

sílu?

4. smluvní síla dodavatel� – jaká je pozice dodavatel� s ohledem na jejich

možný výb�r?

5. hrozba substitut� – je možné nahradit naše produkty a služby jinými se

stejným užitkem?

2.2.2 Analýza interních faktor�

Jedním z p�ístup� k analýze vnit�ních faktor� je „7S model“. Model byl vyvinut

poradenskou firmou McKinsey & Co.4,  dle níž je nutno strategické �ízení, organizaci,

firemní kulturu a další rozhodující faktory pojímat i analyzovat v celistvosti, ve

vzájemných vztazích a p�sobení, systémov�. V tomto pojetí je nutno na každou

organizaci  pohlížet jako na množinu sedmi základních faktor�, které se vzájemn�

podmi�ují, ovliv�ují a ve svém souhrnu rozhodují o tom, jak bude vyty�ená firemní

strategie napln�na. Model je nazýván „7 S“ podle toho, že je v n�m zahrnuto sedm níže

uvedených faktor�, jejichž názvy za�ínají v angli�tin� písmenem S:

Strategy (strategie) - stanovisko managementu podniku k dalšímu vývoji,

firemní cíle a zp�soby jejich dosažení

Structure (struktura) - uspo�ádání a organizace vazeb v podniku, rozd�lení

úkol�, kompetencí a pravomocí

                                               
4 SYNEK M. Podniková ekonomika. Praha: C.H.Beck, 2002. 479 s. ISBN  80-7179-736-7
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System (systémy �ízení) – informa�ní procedury �ízení proces�

Style (styl manažerské práce) - autokratický, demokratický, liberální

Staff (spolupracovníci) – lidé v podniku, podstatný zdroj úsp�chu, ale i

nebezpe�í rizik

Skills (schopnosti) - kultivace a motivace k optimálnímu využití

Shared values (sdílené hodnoty) - vnit�ní atmosféra instituce, neformální

normy chování

2.2.3 Finan�ní analýza

Finan�ní analýza souží p�edevším pro ekonomické rozhodování a posouzení,

úrovn� hospoda�ení podniku a bonity a úv�ruschopnosti dlužníka. Dále slouží k

posouzení finan�ní situace:  finan�ní výkonnost - rentabilita a aktivita, finan�ní

pozice - likvidita (solventnost)  - finan�ní stabilita (finan�ní struktura) - zadluženost5.

2.2.3.1 Analýza stavových ukazatel�

Stavové ukazatele zachycují stav k ur�itému datu. Jejich analýza popisuje vývoj

aktiv a pasiv v období 2003 -2006. Vycházím z metody horizontální a vertikální

analýzy rozvahy. Analýzou stavových ukazatel� se ur�ují vývojové trendy položek

rozvahy. Rozvaha je p�ehledné uspo�ádání majetku podniku na stran� aktiv a zdroj�

financování tohoto majetku na stran� pasiv k ur�itému datu (zde k datu ú�etní uzáv�rky

k 31.12. daného roku).

Horizontální analýza rozvahy

Horizontální analýza rozvahy udává zm�ny jednotlivých položek aktiv a

pasiv.

Aktiva: Aktiva p�edstavují majetek podniku, který je využívá k produkci

zboží a služeb. P�edstavují budoucí ekonomický užitek. Z rozvahy již na první pohled

je patrné, že stálá aktiva tvo�í velmi malou �ást majetku podniku. Jsou tvo�ena

p�edevším do�asnou stavbu hlavní provozní budovy a dv�ma služebními vozy. Stálá

aktiva mají sestupnou tendenci vlivem odepisování. Krátkodobá, nebo-li ob�žná aktiva

                                               
5  SEDLÁ�EK, Jaroslav. Ú�etní data v rukou manažera, finan�ní analýza v �ízení firmy.  2. vyd. Praha:

Computer Press, 2001. 220 s. ISBN 80-7226-562-8
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jsou tvo�ena z�ásti zásobami zboží a materiálu a z�ásti krátkodobými pohledávkami

p�evážn� z obchodní �innosti. V posledním sledovaném období se zde promítl i vysoký

stav hotovosti na pokladn�.

Pasiva: Pasiva p�edstavují zp�sob financování majetku – aktiv. Pasiva lze

obecn� d�lit na vlastní a cizí zdroje, ty pak z �asového hlediska na dlouhodobé a

krátkodobé zdroje ( dluhy ).

Vertikální analýza rozvahy

Vertikální analýza rozvahy zjiš�uje pom�r položek aktiv a pasiv. Pom�r

položek pasiv nám dává p�ehled o kapitálové struktu�e a pom�r položek aktiv o

majetkové struktu�e podniku. M�lo by platit zlaté pravidlo financování, kdy

dlouhodobý majetek je financován dlouhodobými zdroji financování a kratkodobý

majetek krátkodobými dluhy.

2.2.3.2 Analýza tokových ukazatel�

Vycházím z metody horizontální a vertikální analýzy výkazu zisku a ztrát.

Zjiš�uji vývoj tržeb v porovnání na tvorbu provozního zisku - výsledek hospoda�ení (

EBIT ) za ú�etní období a �istý zisk.

2.2.3.3 Analýza pom�rových ukazatel�

Ukazatelé zadluženosti

Ukazatelé zadluženosti ukazují, do jaké míry je podnik financováno cizím

kapitálem. Používání cizích zdroj� ovliv�uje výnosnost kapitálu investor� a vlastník� i

riziko.

P�im��ená zadluženost podniku není negativním jevem. Ve vysp�lých tržních

ekonomikách platí, že cizí kapitál je levn�jší než kapitál vlastní. Použití cizího kapitálu

zvyšuje rentabilitu. R�st zadluženosti podniku však snižuje jeho finan�ní stabilitu

a zvyšuje nebezpe�í bankrotu. Úkolem finan�ního hospoda�ení je nalézt optimální

vztah mezi výši vlastních a cizích zdroj� financování. U zadluženosti rozeznáváme 3

stupn�:

Okamžitá likvidita ( 1.stupn� ) = finan�ní majetek / krátkodobé závazky
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Pohotová likvidita ( 2.stupn� ) = ob�žný majetek - zásoby / krátkodobé závazky

B�žná likvidita ( 3.stupn� ) = ob�žný majetek / krátkodobé závazky

Doporu�ené ukazatele okamžité likvidity uvádí literatura  v rozmezí 0,2 až 0,5.

2.2.3.4 Soustava pom�rových ukazatel�

Pom�rové ukazatele vychází z praxe, na základ� pozorování skupiny podniku

na r�zném stupni bonity. Ukazatelé jsou zpracovány v p�ehledné tabulce.

 Altman�v index finan�ního zdraví ( Z score)

Jeden z nejznám�jších bankrotních model�. Nová verze modelu z roku 1983 je

využitelná i v �eských podmínkách. Rovnice Z score má následující tvar:

Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998 X56

Kde:    X1 = �PK / Aktiva celkem

           X2 = Nerozd�lený hosp.výsl. / Aktiva celkem

           X3 = EBIT / Aktiva celkem

           X4 = Ú�etní hodnota akcií / Cizí zdroje

           X5 = Tržby / Aktiva celkem

       �PK = Ob�žná aktiva - Krátk. cizí zdroje

Hodnota Z se pohybuje v rozmezí  -4 - +8. Platí hodnotící kriteria:

                                  Z � 2,9  --- finan�n� silný podnik

                                1,2 � Z � 2,9  --- ur�ité finan�ní potíže, nejasný další

vývoj

                                  Z � 1,2  --- p�ímí kandidáti bankrotu.

                                               
6 SEDLÁ�EK, Jaroslav. Ú�etní data v rukou manažera, finan�ní analýza v �ízení firmy.  2. vyd. Praha:

Computer Press, 2001. 220 s. ISBN 80-7226-562-8
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Index IN01

P�edstavuje další rozvoj p�vodních index� IN95 a IN99 z  aktualizované

databáze podnik�. V roce 1999 se manželé Neumaierovi rozhodli zkonstruovat index

IN, který by akceptoval pohled vlastníka. Pro ur�ení d�ležitostí ukazatel� indexu IN

z hlediska tvorby hodnoty byla použita diskrimina�ní analýza. Pomocí tohoto postupu

byly revidovány váhy ukazatel� indexu IN95 platné pro ekonomiku �R s ohledem na

jejich význam pro dosažení kladné hodnoty provedena dosud poslední modifikace

indexu IN, která již spojuje oba p�edchozí pohledy. P�i výpo�tech jsem však zjistil, že

index osciluje v rozmezí hodnot  (–1,2 ; 10,9 ). Je to dáno p�edevším záporným ziskem

p�ed úroky a zdan�ním EBIT a velmi malými nákladovými úroky. Z tohoto d�vodu

nelze model indexu IN01 použít pro d�v�ryhodné posouzení podniku.

Tafler�v bankrotní model

Z výše uvedeného d�vodu vynechání indexu IN01 a špatným hospodá�ským

výsledk�m �itelných z výsledovky, jsem zvolil podle literatury [11] dopl�ující

hodnocení podniku o Tafler�v bankrotní model. Byl publikován v r.1977 a využívá 4

pom�rové ukazatele:

R1 = zisk/p�ed zdan�ním / krátkodobé závazky

R2 = ob�žná aktiva / cizí kapitál

R3 = krátkodobé závazky / celková aktiva

R4 = tržby celkem / celková aktiva

Taflerova diskrimina�ní rovnice má tvar7:

Z = 0,53 R, + 0,13 R2 + 0,18 R3 + 0,16 R4

Pokud vypo�tené Z > 0,3 jde o firmy s malou pravd�podobností bankrotu.

U firem,  dosahují hodnotu funkce Z < 0,2, lze o�ekávat bankrot s vyšší

pravd�podobností.

                                               
7 SEDLÁ�EK, J. Ú�etní data v rukou manažera, finan�ní analýza v �ízení firmy.  2. vyd. Praha:

Computer Press, 2001. 220 s. ISBN 80-7226-562-8
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Ukazatelé aktivity

M��íme jak efektivn� firma hospoda�í se svými aktivy. Obecn� platí, že �ím

v�tší obraty, tím kratší doba obratu. Obraty zna�í, kolikrát dokáže podnik obrátit daný

ukazatel za rok, doba obratu je potom vyjád�ení po�tu obrat� ve dnech. Nízké obrátky

(=dlouhá doba obrat�) znamenají nedostate�né využívání aktiv pro podnikatelskou

�innost. Oproti tomu musí mít podnik ur�ité skladové zásoby, aby mohl reagovat

okamžit� na poptávku.

Doba obratu pohledávek = pohledávky / ( tržby / 360 )

Doba obratu závazk� =  závazky z obchodních vztah� / (( náklady na prodané

zboží

+ výkonová spot�eba ) / 360 )

Doba obratu stálých aktiv = / Stálá aktiva / ( Tržby / 360 )

Doba obratu zásob = Tržby / Zásoby / ( Tržby / 360 )

Doba obratu pohledávek p�edstavuje období,  kdy podnik musí �ekat na platby

odb�ratel�.

Ukazatelé rentability

Ukazatele rentability pom��ují zisk získaný podnikáním s výší zdroj� podniku,

jichž bylo užito k jeho dosažení, tedy jak celkov� efektivn� podnik pracuje. Mezi

hlavní ukazatele rentability pat�í:

Ziskovost vloženého kapitálu – ROI

ROI = EBIT / (Vl. Kapitál + cizí zdroje)

Ziskovost celkových vložených prost�edk� – ROA

ROA = EAT / aktiva

Ziskovost vlastního kapitálu – ROE

ROE = EAT / vlastní kapitál
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2.2.4 Swot analýza

Swot analýza (zkratky písmen S W O T – Strengths, Weaknesses,

Opportunities, Threats) je v podstat� shrnutí interních faktor� - silných a slabých

stránek podniku a externích faktor� - p�íležitostí a hrozeb okolí. Analýza je

základem strategie a nástinem dalšího možného vývoje podnikání. Tuto metodu

vyvinul Albert Humphrey, v 60. a 70. letech na Stanfordov� univerzit�. Použil p�i ní

data p�tiset nejvýznamn�jších amerických spole�ností.  Swot analýza shrnuje poznatky

z externí, interní a oborové analýzy. Krom� základu k tvorb� strategie poskytuje :

� vedení spole�nosti, eventueln� majitel�m p�ehled sou�asného a budoucího

stavu podniku

� lze z ní odvodit více variant – alternativ dalšího podnikání a stanovit ty

nejvhodn�jší

� zvyšuje efektivitu a míru zisku v podniku

� m�la by být provád�na periodicky z d�vodu zm�n v podniku, okolí a

technologiím, p�i prudkém vývoji n�kterého z faktor�, ovliv�ující podnikání je

t�eba ji provád�t �ast�ji

Schematicky ji m�žeme znázornit v následující tabulce:

vnit�ní prost�edí
SILNÉ  STRÁNKY

(Strengths)

SLABÉ  STRÁNKY

(Weaknesses)

vn�jší prost�edí
P�ÍLEŽITOSTI

(Opportunities)
HROZBY (Threats)

Tabulka �.1: Schéma SWOT analýzy

Ze SWOT analýzy vychází 4 základní strategie. Ty pak mohou být základem

našeho podnikatelského plánu. Varianty strategie jsou znázorn�né v následující

tabulce:
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vnit�ní prost�edí

S - silné stránky W - slabé stránky

O -

p�íležitosti

strategie maximalizace

silných stránek,

maximalizace p�íležitostí

strategie minimalizace

slabých stránek,

maximalizace p�íležitostívn�jší

prost�edí
T - hrozby

strategie maximalizace

silných stránek, minimalizace

hrozeb

strategie minimalizace

slabých stránek, minializace

hrozeb

Tabulka �.2: Strategie vycházející ze SWOT analýzy

Analogicky bychom mohli odvodit spoustu dalších tabulek s maticovou

strukturou, které by mohli mít význam pro rozhodovaní managementu podniku, uvedu

zde nap�. matice vlivu (výkonu) a d�ležitosti:

výkon

vysoký nízký

vysoká soust�edit snahu udržet snahu
d�ležitost

nízká udržet snahu nízká priorita

Tabulka �.3: Schéma matice výkonu a d�ležitosti

Na základ� této analýzy je z�ejmé, že silné stránky se nemusí vždy zm�nit

ve výhodu. D�vodem m�že být nap�íklad nízká d�ležitost. Obdobn� i soust�ed�ní na

p�ekonání slabých stránek nemusí p�inést o�ekávaný efekt, jestliže náklady na jejich

zm�nu p�evýší celkový užitek.
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2.3 Podnikatelský plán jako základ úsp�chu

Podnikatelský plán p�edstavuje koncepci podniku v písemné podob�. Neslouží

jen k založení podniku, ale m�že se vztahovat na všechny fáze života podniku, a� již

zavád�ní nových výrobk�, nových technologií, zm�ny vlastník� �i likvidace firmy.

Podle Wupperfelda8 by m�l podnikatelský plán za�ínat shrnutím, které je

chápáno jako zhušt�ná prezentace následujících bod�. Shrnutí je zvlášt� d�ležité pro

posuzování plánu a podnikatelského zám�ru tak, aby ho mohl kdokoliv rychle

pochopit. Body shrnutí by m�ly obsahovat:

� P�edm�t podnikání / podnikatelský zám�r – popis p�edm�tu podnikání, nabídky

výkon�, inova�ní zám�ry, p�íslušné trhy aj.

� Faktory úsp�chu – popis neoby�ejností na podnikatelském zám�ru, významné

konkuren�ní výhody, užitek pro zákazníka, osobní p�edpoklady managementu.

� Podnikové cíle – objasn�ní výchozích p�edpoklad�, cíl� a možností r�stu firmy.

Optimistický a sou�asn� realistický popis podnikatelské vize.

� Ekonomické cílové veli�iny a pot�eba kapitálu – popis formou sm�rných �ísel,

obratové a ziskové cíle a pot�ebu kapitálu k realizaci zám�ru.

2.4 Požadavky na podnikatelský plán

Podnikatelský plán je nutné chápat jako živý dokument, který m�žeme podle

zm�n v podnikatelském prost�edí upravovat. Nejlépe vystihuje požadavky na tento

dokument  Ji�í Fotr9:

� být stru�ný a p�ehledný, jeho délka by nem�la p�esahovat padesát strojových

stránek

                                               
8 WUPPERFELD U. Podnikatelský plán pro úsp�šný start. Praha: Management press, 2003. 160 str .

ISBN 80-7261-075-9
9 FOTR J. Podnikatelský plán a investi�ní rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing  s. r. o., 2005.

356 s. ISBN 80-247-0939-2
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� být jednoduchý, a nezacházet do technických a technologických detail�, tj. má být

srozumitelný pro banké�e a investory, což jsou zpravidla osoby bez hlubších

technických základ�

� demonstrovat výhody produktu �i služby pro uživatele, resp. zákazníka

investo�i oce�ují tržn� orientovanou podnikatelskou �innost

� orientovat se na budoucnost, tj. ne na to, �eho již firma dosáhla, ale na vystižení

trend�, zpracování prognóz a jejich využití k charakteristice toho, �eho má být

dosaženo

� být co nejv�rohodn�jší a realistický, nap�. otev�ené ohodnocení konkurence

zvyšuje d�v�ryhodnost podnikatelského plánu

� nebýt p�íliš optimistický z hlediska tržního potenciálu, nebo� to snižuje jeho

d�v�ryhodnost v o�ích poskytovatele kapitálu

� nebýt však ani p�íliš pesimistický, nebo� p�i podce�ování m�že být daný

podnikatelský projekt pro investora málo atraktivní

� nezakrývat slabá místa a rizika projektu i p�ípadné chyby, kterých se firma

v minulosti dopustila/. Jestliže totiž investor odhalí ur�ité negativní faktory

neuvedené v podnikatelském plánu, m�že to v jeho o�ích zna�n� oslabit

d�v�ryhodnost projektu. Naopak identifikace rizik a existence plánu korek�ních

opat�ení demonstruje p�ipravenost manažerského týmu na zvládnutí p�ípadných

problém� s využitím minulých zkušeností

� upozornit na konkuren�ní výhody projektu, silné stránky firmy a kompetenci

manažerského týmu, a to nejen z hlediska nezbytných manažerských a

podnikatelských dovedností, ale i schopnosti práce jako efektivního týmu

� prokázat schopnost firmy hradit úroky  a splátky v p�ípad� užití bankovního

úv�ru k financování projektu, prokázat, jak m�že poskytovatel kapitálu formou

ú�asti, rizikového kapitálu aj. získat zp�t vynaložený kapitál s pat�i�ným

zhodnocením
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3. ANALÝZA PROBLÉMU A SOU�ASNÉ SITUACE

3.1. Strategická analýza podniku

3.1.1 Analýza vn�jších faktor� podniku

Následující analýza se vztahuje na obecné okolí podniku, pro kterou jsem

použil �len�ní  popsané v bod� 2.2.1.

Analýza obecného okolí podniku

Socioekonomické faktory

Ekonomické faktory – Poslední uplynulý rok 2007 byl po ekonomické stránce

významný p�edevším dosažením zatím nejvyššího r�st� HDP za posledních deset let ve

výši 6,6%10. Vládní strana se v sou�asné dob� snaží prosazovat da�ové reformy.

Pozitivní zprávou pro všechny podniky je postupné snižování sazby dan� z p�íjmu z

21% v roce 2008 až na 19% v roce 2010. Zvýšení DPH z 5% na 9% neovlivní nákup

pracovních pom�cek a reklamních materiál�.

Podle makroekonoma Tomáše Sedlá�ka11 má da�ová reforma svoje výhody i

nevýhody:

Výhody da�ové reformy:

• Snížení da�ové progrese

• Snížení firemních daní

• P�enesení da�ového b�emene z p�ímých daní na dan� nep�ímé

• Motiva�ní da�ová úleva pro nízko-p�íjmové skupiny

• Výrazná da�ová úspora pro vysoko-p�íjmové jedince

• Stropy na pojistném zatraktivní �R pro vysoce postavené manažery

• Zm�ny pravd�podobn� budou mít mírn� pro-r�stový impuls

                                               
10 �eský statistický ú�ad. �R: hlavní makroekonomické ukazatele. B�ezen 2008 (online). Dostupný na

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr:_makroekonomicke_udaje/$File/HLMAKRO200802.xls
11 Sedlá�ek T. Reforma v kostce: výhody a nevýhody. 25.4.2007 (online). Dostupný na

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tomas-sedlacek.php?itemid=575
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• V delším období by na této zm�n� m�la vyd�lat i st�ední t�ída formou vyššího r�stu

reálných mezd

• Sblížení sazeb DPH

• Další zvýhodn�ní rodin s d�tmi

• Zbrzd�ní nár�stu mandatorních výdaj� p�edvolebního balí�ku z roku 2006

• Zm�ny se týkají i výdajové stránky

• Uvád�ní „superhrubé mzdy“ na výplatní pásce zvýší transparentnost daní a pojistného

Nevýhody da�ové reformy:

• Tuto reformu v krátkém období na svých bedrech ponese st�ední t�ída

• Nár�st snížené sazby DPH povede k mírnému nár�stu cen, což vyvolá inflaci

• Reforma neadresuje nejpal�iv�jší problémy naší ekonomiky, totiž problematiku

starobních d�chod� a z ní plynoucí výši pojistného.

• Da�ové zm�ny nebudou výhodné pro st�ední t�ídu nebo plátce kte�í si uplat�ují

da�ové odpisy (úroky z hypotéky, d�chodové spo�ení, životní pojišt�ní). N�kte�í z nich

si navrhovanými zm�nami výrazn� pohorší.

• Zm�ny nezjednodušuje správu ani výb�r daní.

• Reforma nesjednocuje platby pojistného a daní – i nadále bude t�eba na každou da� �i

kvazi-da� komunikovat s jiným ú�adem, vypl�ovat jiný formulá� a zam�stnávat

zbyte�ný po�et ú�edník�.

• Plánované zm�ny u firemního zdan�ní jsou nejasné

• Navázání základu dan� u fyzických osob na „superhrubou“ mzdu je nestandardní a

tato úprava má na sv�domí zrychlenou da�ovou regresi u lidí s p�íjmem nad 80 tisíc

korun.

• Zm�ny na výdajové stránce nejsou dostate�n� razantní

Za ekonomicky významný faktor lze také považovat novelu zákona o

zam�stnanosti �. 435/2004 Sb. platné od 1.1.2005, týkajícího se tzv. náhradního pln�ní.

Podle této novely je stanoveno, dle §81 odst.2, že každý zam�stnavatel zam�stnávající

více než 25 zam�stnanc� je povinen zam�stnat 4% zam�stnanc� se zdravotním
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pojišt�ním (ZPS), tzn. na každých 25 zam�stnanc� jednoho pracovníka se zdravotním

postižením.

Jak tento zákon splnit:

� Zam�stnat povinný podíl zam�stnanc� se ZPS (4%)

� Odvodem do státního rozpo�tu. Výše odvodu �iní 2,5 násobek pr�m�rné mzdy

ro�n� za každého pracovníka se ZPS, za kterého zam�stnavatel nesplnil

povinný podíl (4%).

Odb�rem výrobk� od firem zam�stnávajících více než 50% zam�stnanc� se

ZPS (tzv. "Chrán�ná dílna"). Výše odb�ru �inní 7 násobek pr�m�rné mzdy ro�n� za

každého pracovníka se ZPS, za kterého zam�stnavatel nesplnil povinný podíl (4%).

Dce�iná spole�nost ADAGMA PLUS s.r.o. má statut chrán�né dílny, proto je

schopna poskytnout náhradní pln�ní ve smyslu výše uvedeného zákona. Pro dodávku

v�tším podnik�m má tento argument velký vliv na dodávku pracovních pom�cek a

reklamních materiál�.

Ekologické a klimatické faktory -  tyto faktory dle mého názoru neovliv�ují

p�ímo chod podniku. Lze p�edpokládat v budoucnu vyšší zájem lidí o ekologii ale na

tento obor podnikání by to nem�lo mít vliv.

Sociální faktory - �eská republika se nyní životní úrovní stále p�ibližuje

k nejvysp�lejším stát�m Západní Evropy. Populace stárne a prodlužuje se doba

odchodu do d�chodu. Lidé budou muset více dbát na sv�j zdravotní stav i díky

zavedeným regula�ním poplatk�m a budou se domáhat kvalitn�jších ochranných

pom�cek a jejich �ast�jší obm�ny. Drobné reklamní p�edm�ty Poptávka po tomto zboží

by se m�la z tohoto d�vodu neustále zvyšovat.

Technologický sektor

Pro technologii potisku reklamních p�edm�t� existují jak velmi jednoduchá

za�ízení, tak i velké automatizované linky. S ohledem na ekonomickou situaci firmy se

však tímto sektorem nemusíme zabývat. Stávající technologie je dostate�ná pro

plánovaný objem výroby. Z ostatních technologií, podporující prodej a marketing se
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nejvíce vyvíjí internetové volání, ozna�ované jako VOIP (Zkratka VoIP znamená

Voice over Internet Protocol neboli p�enos hlasu po internetu �i sítích stejného

charakteru).

Vládní sektor

V sou�asné dob� je rozd�lení vládních stran nestabilní a nelze do budoucna

vylou�it zm�ny, které se nyní snaží prosadit vládnoucí strana ODS s koali�ními

partnery  KDU-�SL a Stranou zelených v �ele s p�edsedou vlády Mirkem

Topolánkem. Schvalování zákon� však je velmi obtížné v d�sledku silné opozice a

t�sným rozložením sil v parlamentu. Koalice není rovn�ž jednotná ve spoust� názor�.

Pozitivním krokem je probíhající reforma státní správy. Zjednodušuje život jak

podnikatel�m, tak i soukromým osobám. Mezi hlavní úkoly �eské vlády pat�í reforma

d�chodového systému, ú�inn�jší potírání korupce a zlepšení situace ve vzd�lávání

odborných pracovník�, kterých je v �esku nedostatek.

Analýza oborového okolí podniku

Sektor zákazník�

Kdo jsou potencionální  zákazníci podniku? Zatímco ochranné pracovní

pom�cky  jsou ur�eny pro všechny vrstvy populace od 15-ti let, pro potisk reklamních

p�edm�t� m�žeme po�ítat výhradn� s korporátní klientelou. P�estože podnik disponuje

maloobchodními prodejnami, je prodej soukromé klientele spíše vyjímkou. Zákazníky

m�žeme rozd�lit do t�chto hlavních skupin:

� výrobní podniky – nutná ochrana zam�stnanc� p�i výrob�, možnost poskytování

náhradního pln�ní pro podniky nad 25 zam�stnanc�, velká pravd�podobnost

opakovaných dodávek ochranných pom�cek a navázání dlouhodobých vztah�

� obchodní a zprost�edkovatelské firmy – p�ímý prodej firemních reklamních

materiál� – firemní tri�ka, plát�né  a papírové tašky, drobné reklamní p�edm�ty

s logem zákazníka
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� marketingové, reklamní a mediální spole�nosti – p�edstavují možný významný

podíl na tržbách, protože pracují v�tšinou s v�tšími klienty a zpravidla spolupracují

p�i dodávkách reklamních materiál� s výrobními partnery

� maloobchodní prodejny od�v� – p�edstavují možnost pro dodávky vlastní

produktové �ady, nap�. potisknutých tri�ek

� obchodní �et�zce – Lídl, Tesco, … poskytování firemního oble�ení, reklamní

p�edm�ty

� finan�ní sektor – pojiš�ovny, banky – reklamní p�edm�ty

� gastronomie – restaurace a hotely – pracovní od�vy pro obsluhující personál,

�istící prost�edky

� ostatní subjekty a soukromé osoby – celý nabízený sortiment

Sektor dodavatel� a sektor konkurent�

Tento sektor je podrobn� zpracován v následujícím bod� - Porterova analýza 5P.

Bariéry vstupu do odv�tví

Jsou velmi nízké. Základní technologie na potisk v malých sériích je relativn�

levná, diferenciace výrobk� , rozsah produkce, distribu�ní kanály, absolutní výhody

v celkových nákladech, možná reakce sou�asných podnik� na vstup nového

konkurenta.

Bariéry výstupu z odv�tví: zvyky a stereotypy �ídících pracovník�, utopení

pen�z ve výrobních prost�edcích, vysoké p�ímé náklady na výstup

Porterova analýza 5P

1. riziko nových potenciálních konkurent� – je velmi vysoké z d�vodu

nízkých bariér vstupu. Dokazujete to i velká konkurence v tomto odv�tví. Je velmi

snadné založit firmu v tomto oboru podnikání s minimálním kapitálem. Pro dosažení

pot�ebného know-how výroby potisku je zapot�ebí jen krátkého proškolení.
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2. rivalita uvnit� odv�tví – V celé �R je na portálu FIRMY.CZ registrováno

287 firem, prodávajících ochranné pracovní pom�cky Jihomoravském kraji pak 4412.

Z tohoto seznamu jsem pak vybral dominantní konkurenty, kte�í mají shodnou

produkci, jako podnik ADAGMA s.r.o., tj. prodej ochranných pracovních pom�cek a

potisk reklamních p�edm�t�, p�sobící ve stejném regionu podniku:

CANIS a.s., U Tesly 1825, Pet�vald (9 pobo�ek v �R a jedna na Slovensku)

Postupným rozvojem firmy došlo také k rozší�ení její p�sobnosti v oblasti nákupu z

celého sv�ta. Firma CANIS nyní dováží zboží nejen z celé Evropy, ale p�evážn� z Asie

a za�ala své výrobky také vyvážet. Nyní má ve své nabídce nejen pracovní rukavice,

obuv, od�vy, ale také široký sortiment drogerie, kartá�nických výrobk� aj. Dalším

krokem k rozší�ení svých služeb bylo vybudování vlastní šicí dílny, která je schopna

realizovat požadavky zákazníka v oblasti šití od�v� dle vlastních návrh�. Nedílnou

sou�ástí této služby je zhotovení firemního loga na požadované od�vy, a to formou

sítotisku, výšivky nebo technologií "flock". (zdroj http://www.canis.cz ). Tržby 477

mil. K� (r.2005)

Voženílek pracovní ochranné pom�cky s.r.o., Kojetínská 73,  P�erov

(pobo�ky Brno, Jeseník)

Komplexní sortiment osobních ochranných pom�cek v�etn� drogistického zboží,

vlastní výroba pracovních od�v�, regionální zastoupení renomovaných sv�tových

výrobc� obuvi, rukavic a brýlí, "náhradní pln�ní", specializace na prodej ochranných

pom�cek p�ímo do výrobních spole�ností, prost�ednictvím obchodních zástupc�

pokrytí celé �R, tým 50 zam�stnanc�. Tržby 144 mil.K� (r.2006).

                                               
12 FIRMY.CZ Prodej ochranných pracovních pom�cek.Únor 2008. (on-line) Dostupný na

http://www.firmy.cz/Obchody-a-obchudky/Prodejci-textilu-odevu-a-obuvi/Ochranne-pracovni-

pomucky/reg/kraj-jihomoravsky?page=2
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KUPR OPP, s.r.o. Lelkova 69, Brno

obchod s ochrannými pracovními pom�ckami, 900m2 prodejní plochy, certifikát ISO

9001:2001, dobré parkování u prodejny, potis oblek� flockem, sítotiskem nebo

výšivka, zakázkové šití od�v�, umíst�ní prodejny v nep�íliš frekventované oblasti.

Tržby 109 mil. K� (r.2005).

CALYPSA CZ s.r.o., Kolišt� 649/39, Brno

Specializovaný obchod zam��ený na prodej pracovních od�v�, obuvi a ochranných

pracovních pom�cek, individuální tvorba cen a bonus� pro firmy, stálé zákazníky a

zákazníky s rámcovou smlouvou

Kars s.r.o., Ponávka 12, Brno

Orientace na maloobchodní prodej, krom� pracovních pom�cek i ostatní pr�myslové

zboží jako elektromotory a elektroinstala�ní materiál, neexistence e-shopu,

problematické parkování u prodejny, orientace spíše na maloobchod, výhodná pozice

prodejny v centru Brna na rohu frekventovaných ulic.

Casque s.r.o., �ernopolní 49, Brno

Zakázkové šití pracovních od�v� v�etn� ozna�ení potiskem nebo výšivkou, orientace

pouze na zakázkovou výrobu, p�íjem zakázek omezen� v dob� 9-12 hod

Miloš Tupa - VOP TUPA, Jaselská 17, 602 00 Brno (pobo�ka Frýdek-Místek)

Výroba a prodej: pracovní od�vy a pom�cky, tlumi�e, montážní brašny, bezpe�nostní

postroje. Potisk textilu pracovní kosmetika, vodovzdorné od�vy.

Dandy s.r.o. Brn�nská 577, 691 75, Šitbo�ice

Výrobce zakázkového profesního oble�ení ve spolupráci se svým švýcarským

partnerem, který p�sobí na švýcarském trhu již od roku 1934.

�IPRO ŽB, v.o.s. Zámecká 26, Moravský Krumlov

Ochranné pracovní pom�cky a provozní drogerie
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Tyto konkurenty v�etn� podniku ADAGMA s.r.o. jsem se  zhodnotil podle zvolených

kritérií v této tabulce:

oblast hodnocení / firma
CANIS Voženílek

KUPR

OPP OP TUPA
ADAGMA

Dandy �IPRO ŽB
CALYPSA

CZ
Kars

možnost  "Náhradního pln�ní"

prodejní plocha nad 150m2

umíst�ní prodejny na

frenventovaném míst�

dobré parkování u prodejny

certifikát jakosti (ISO

9001:2001,..)

potis oblek� flockem,

sítotiskem nebo výšivka

zakázkové šití od�v�, vlastní

výroba

velkoobchod

sí� pobo�ek

e-shop

sou�et klad� / zápor�
10 9 9 6 6 5 5 3 3

Tabulka �.4: Hodnocení hlavních konkurent� podniku ADAGMA

Z ostatních konkurent� musím zmínit ješt� spole�nost REDA a.s. se sídlem

v Brn�, která je jedním z nejv�tších dodavatel� reklamních p�edm�t� v �R. Neprodává

sice pracovní od�vy, ale v reklamních p�edm�tech je dominantním konkurentem.

3. smluvní síla odb�ratel� – z d�vodu velké konkurence nem�že podnik

stanovovat nezávislé ceny. Ceny potisk� jsou v�tšinou p�evzaty od v�tších

konkuren�ních firem. Zna�ná síla odb�ratele se také ukazuje p�i v�tších dodávkách,

kdy si klient provádí výb�rové �ízení a ceny jsou stla�eny na samou hranici náklad�.

V zájmu zachování klienta jsou n�které zakázky i ztrátové. Podnik se to snaží

vynahradit na ostatních menších zakázkách, kdy tlak na ceny není tak velký.
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4. smluvní síla dodavatel� – v�tší konkuren�ní firmy ( CANIS, KUPR

OPP,..) jsou i p�ímými dovozci od�vu a reklamních materiál� do �R. Trh je zcela

nasycen a nabídka produkt� je velmi široká a cenov� srovnatelná. Z tohoto d�vodu pro

podnik ADAGMA není žádná firma dominantním partnerem pro dodávky zboží, pokud

nem�že být dodávka v�as a daném množstvím uspokojena, je snadno nahraditelná ze

strany konkuren�ního dodavatele. Hlavní dodavatelé jsou p�edevším:

CANIS, KUPR OPP – pracovní od�vy a obuv, rukavice

TIPA B – pracovní obuv

FRUIT, XIN YI, JITEX, HONG FANG – tri�ka, pracovní obleky

MAKRO – pracovní dopl�ky

SVITAP – dopl�ky (technické tkaniny)

V roce 2006 bylo celkem v podniku registrováno asi 75 dodavatel�.

5. hrozba substitut� – možnost náhrady je možné nahradit naše produkty a

služby jinými se stejným užitkem?

3.1.2 Analýza vnit�ních faktor� podniku

Pomocí „metody 7S“ zmín�né v bod� 2.2.2 jsem analyzoval tyto faktory:

Strategie – v sou�asné dob� není jasná další strategie firmy. S ohledem na

špatné hospodá�ské výsledky si firma nem�že dovolit nákup nových technologií nebo

otev�ení dalších pobo�ek. Podnik nemá vytý�eny žádné dlouhodobé cíle.

Struktura – organiza�ní struktura je velmi jednoduchá, dána velikostí

podniku. Jednatel firmy se podílí se svým zástupcem na �ízení celé firmy. Jsou mezi

nimi rozd�leny kompetence pro �ízení podniku. Z pohledu zam�stnance však tyto

kompetence nejsou zcela známy a zam�stnanci nemají jasnou p�edstavu, na koho se

prioritn� obrátit p�i �ešení n�kterých problém�.

Systém �ízení – podnik nemá žádný certifikovaný systém �ízení. Jediným

nástrojem jsou pracovní postupy, jako nap�. obsluha stroje pro potisk nebo postup p�i

balení a odeslání zakázky.
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Pro �ízení skladových zásob využívá podnik skladový software firmy Ježek

software s.r.o., �eská Lípa. Software je ur�en pro vedení kompletní administrativní

agendy malých a st�edních firem ú�tujících v soustav� podvojného ú�etnictví, jde o

jeden z nejoblíben�jších ú�etních program� v �R. Používá jej více než 15.000

aktivních uživatel�, kte�í oce�ují p�edevším jednoduché a intuitivní ovládání. Další

p�edností je vysoká stabilita a hardwarová nenáro�nost. Ve svých po�átcích byl vyvíjen

p�evážn� pro pot�eby ú�etních nebo ú�tujících podnikatel�. Postupn� se m�ní v

plnohodnotný nástroj ekonomického �ízení, který svým rozsahem pokrývá veškerou

agendu b�žné firmy. STEREO bylo p�vodn� vyvinuto pro opera�ní systém MS-DOS,

bez problém� jej však lze spoušt�t i pod Windows 3.**, Windows 95/98/ME, Windows

NT/2000 a také na 32 bitových edicích Windows XP a Vista. Umož�uje sdílení dat ve

všech b�žných typech sítí LAN13.

Program je pro pot�eby podniku dostate�ný, ale n�kdy se vyskytne problém se

špatn� vydanými položkami ze skladu. Protože podnik nakupuje zboží zpravidla ve

velkoobchod�, od p�ímých dovozc� z �íny, nebývá toto zboží nijak ozna�ováno. Nap�.

tri�ka jsou r�zných velikostí a barev, zabalena pouze v igelitových pytlích. Chybn�

vydané zboží se pak musí pracn� dohledávat a prodlužuje se doba pro inventury

skladových zásob z �ádov� hodin na dny. Tím se dostáváme i k dalšímu problému, a to

je pot�eba t�ídit zboží ve skladovém SW podle barev a velikostí. Podnik však nechce

p�istoupit na tvorbu skladových karet zvláš� pro velikost a zvláš� pro barvu, protože by

to znamenalo neúm�rný nár�st skladových karet. P�i p�edstav�, že jedno tri�ko je

dodáváno ve �ty�ech velikostech a p�ti barvách, muselo by být vytvo�eno pro tento

produkt celkem 20 skladových karet. Problém se �eší neustálým kontrolováním skladu

a voláním mezi pobo�kami, které velikosti a barvy jsou práv� na sklad�.

Styl manažerské práce – je velmi liberální, management se snaží p�istupovat

k �ešení problém� velmi individuáln�. Ú�etnictví zpracovává externí firma a podnik se

omezuje pouze na skladový systém zásob. V sou�asné dob� není zaveden informa�ní

systém pro vyhodnocování obchodních výsledk� za ur�ité období. Neexistuje ani

                                               
13 Ježek software. Internetová stránka spole�nosti.(on-line). B�ezen 2008. Dostupný na

http://www.jezeksw.cz/o-firme/
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systém pro evidence stavu zakázek, kde by m�li zákazníci nebo vedoucí prodejen

p�ehled o stavu jejich zakázek.

Spolupracovníci – protože se jedná o malý podnik, jsou vazby lidí v podniku

velmi úzké, pracuje se tak�ka v úzkém „rodiném“ kruhu. P�i tomto malém po�tu je

výpadek by� jednoho pracovníka ohrožení dodržení realizace zakázky. Podnik nemá

žádný systém vzd�lávaní zam�stnanc�.

Schopnosti – V podniku je nízká fluktuace a personál zvládá celkem dob�e

svoje úkoly a je pom�rn� hodn� samostatný. Jednateli (hlavní manažer) však chybí

základní vzd�lání v oboru ekonomie a proto jsou ú�etní výsledky pro n�ho t�žko

srozumitelné.

Sdílené hodnoty – jak bylo zmín�no výše, panuje ve firm� velmi osobní a

rodinná atmosféra. Aniž by to bylo n�jakým hlavním motem firmy, všichni

zam�stnanci jsou si v�domi, že spokojený zákazník je tím nejlepším zákazníkem a

postupn� se stává i spolehlivým partnerem v obchod�. Podnik se snaží vyhov�t pokud

možno i velmi specifickým požadavk�m na výrobu reklamních potisk�.

3.1.3 Swot  analýza

Swot analýza shrnuje poznatky z externí, interní a oborové analýzy.

P�ÍLEŽITOSTI (Opportunities)

� posilování �eské koruny – nižší dovozní ceny

� snížení da�ové zát�že v následujících letech

� zavedení v�rnostního systému pro zam�stnance

� zavedení systému hodnocení a motivace pro zam�stnance

� zavedení podnikové kultury

� zavedení interního ozna�ování zboží

� zlepšení marketingové vizuální propagace

� zavedení vlastní produktové �ady
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� možnost p�ímého prodeje obchodními zástupci

� stárnutí populace, rostoucí HDP a tím i vyšší pot�eba OPP

HROZBY (Threats)

� velmi ostré konkuren�ní prost�edí

� malé p�ekážky vstupu do odv�tví

� finan�n� silné konkuren�ní firmy

� velká nasycenost trhu

� špatná platební morálka odb�ratel�

� odmítnutí dodávek zboží z d�vodu pozdních úhrad

� nedostate�ná kontrola skladových zásob

� možné zrušení výhod zam�stnávání postižených osob, tzv. náhradního pln�ní

� zvyšování cen energií a paliv a tím i zvyšování náklad� na chod firmy

� zvýšení dovozového cla na zboží z �íny

� konkurz v p�ípad� nezlepšení finan�ní situace

SILNÉ  STRÁNKY (Strengths)

� vysoká flexibilita výroby

� �ty�i zavedené pobo�ky

� možnost náhradního pln�ní

� historie firmy

� zavedená klientela

� pov�st dobré kvality výroby

� znalost konkurence

� schopnost pružn� reagovat na p�ání zákazník�

� komplexní služba výroby reklamního potisku – od zajišt�ní materiálu po dopravu

k odb�rateli

SLABÉ  STRÁNKY (Weaknesses)

� malá kapacita výroby
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� žádné finan�ní zajišt�ní pro investice

� nedokonalý skladový a informa�ního software

� neúplné zpracování internetového obchodu

� nedostate�ná prezentace firmy na internetu

� špatné hospodá�ské výsledky

� p�evzatá cenová politika od konkurence

� neexistence obchodních zástupc�

� nemožnost okamžitého zjišt�ní stavu zásob

� nekvalifikovaný management

� odchod zam�stnanc� ke konkurenci

� vysoké náklady na chod pobo�ek ve srovnání s p�íjmy

� omezený sortiment zboží

3.2 Prodejní analýza

3.2.1 Analýza tržeb a obratu zásob podle sortimentu

Celý sortiment podniku lze rozd�lit do n�kolika hlavních skupin:

- od�vy (komplety, kombinézy, kalhoty, plášt�, zateplené, bundy, zást�ry, trika,

�epice )

- od�vy s reklamním potiskem

- speciální od�vy (výstražné, do dešt�, overaly, návleky)

- kožené dopl�ky (zást�ry, kamaše, kapsá�e, h�ebí�enky, rukavice, brašny )

- obuv

- rukavice

- dýchací dopl�ky

- ochrana sluchu

- ochrana zraku ( brýle, plexi štíty )

- ochrana hlavy ( p�ilby )

- ochrana proti pádu ( jistící kladky a lana pro výškové práce )
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Za rok 2006 jsem vypracoval dva grafy, týkající se struktury prodeje zásob:

Graf �.1: Struktura tržeb podle sortimentu

Hodnocení: Na grafu je mod�e vyzna�en podíl na tržbách za rok 2006 a

�erven� pr�m�rný stav zásob. Z hlediska optimalizace zásob by m�l podíl tržeb

korespondovat úm�rn� s podílem na pr�m�rném  stavu zásob.

Na dalším grafu je porovnání t�chto dvou hodnot ( tržby / zásoby ) :

Graf �.2: Struktura obrat� podle sortimentu
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Hodnocení: Nejvyšší obrátky zásob byly dosaženy u od�v� s potiskem, kdy

podnik za rok 9,5 krát sta�í prodat celý tento sortiment. Nejh��e  z hlediska obrátek

jsou na tom boty, ochrana proti sluchu a ochrana proti pádu. Obrátky v t�chto

sortimentech nedosahují ani hodnoty 2. Znamená to, že s ohledem na prodej je stav

t�chto zásob p�íliš vysoký a zbyte�n� blokuje finan�ní prost�edky. Je proto pot�eba

zvážit omezení nebo vy�azení tohoto zboží ze sortimentu.

3.3 Finan�ní analýza podniku

3.3.1 Analýza stavových ukazatel�

Horizontální analýza rozvahy

Aktiva: Aktiva p�edstavují majetek podniku, který je využívá k produkci

zboží a služeb. P�edstavují budoucí ekonomický užitek. Z rozvahy již na první pohled

je patrné, že stálá aktiva tvo�í velmi malou �ást majetku podniku. Jsou tvo�ena

p�edevším do�asnou stavbu hlavní provozní budovy a dv�ma služebními vozy. Stálá

aktiva mají sestupnou tendenci vlivem odepisování. Krátkodobá, nebo-li ob�žná aktiva

jsou tvo�ena z�ásti zásobami zboží a materiálu a z�ásti krátkodobými pohledávkami

p�evážn� z obchodní �innosti. V posledním sledovaném období se zde promítl i vysoký

stav hotovosti na pokladn�.

Pasiva: Pasiva p�edstavují zp�sob financování majetku – aktiv. B�hem

sledovaného období se vlivem špatných hospodá�ských výsledk� dostal vlastní kapitál

do záporných hodnot. Veškeré financování se tak d�je z cizích zdroj�, z valné v�tšiny

pak neuhrazenými závazky. Ty p�edstavují k 31.12.2006 94% veškerého kapitálu,

v roce 2005 to bylo dokonce 97%. Podle zákona �. 328/1991 Sb. o konkursu a

vyrovnání jde o p�edlužení spole�nosti. P�edlužení lze zamezit pouze navýšením

vlastního kapitálu, tj. výrazným zlepšením hospoda�ení nebo navýšením základního

kapitálu.
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Vertikální analýza rozvahy

Vertikální analýza rozvahy zjiš�uje pom�r položek aktiv a pasiv. Pom�r

položek pasiv nám dává p�ehled o kapitálové struktu�e a pom�r položek aktiv o

majetkové struktu�e podniku.

 Graf �.3: Majetková struktura podniku

Hodnocení: Nejvíce na majetku podniku se podílí krátkodobé pohledávky a

zásoby. Ke konci  roku 2006 došlo ke zvýšení finan�ní hotovosti z d�sledku

mimo�ádných úhrad pohledávek. Tato hotovost byla následn� použita na úhradu

závazk�.

Graf �.4: Kapitálová struktura podniku
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Hodnocení: Krátkodobé závazky tvo�í v�tšinu zdroj� financování podniku.

Špatné výsledky hospoda�ení posouvají kapitálovou strukturu do záporných hodnot.

Záporný výsledek hospoda�ení – ztráta – je vyšší než velikost základního kapitálu.

Tento stav mi nem�l správn� nastat, protože dochází k p�edlužování spole�nosti.

3.3.2 Analýza tokových ukazatel�

Pro tuto analýzu jsem vycházel z výkazu zisk� a ztrát. Postupný vývoj tržeb,

celkových náklad� a zisku jsem zpracoval do následujícího grafu:

Graf �.5: Vývoj tržeb a EBIT

Hodnocení: V roce 2003 za�al podnik prvn� vyvíjet svoji obchodní a výrobní

�innost, z následujícího grafu je patrný postupný náb�h tržeb od r. 2003 do r. 2005.

Náklady na prodané zboží korespondují s vývojem tržeb a p�edstavují asi 30% hrubou

marži. Provozní výsledek hospoda�ení ( EBIT ) za všechny uplynulé období je v sou�tu

–203 tis.K� a p�esahuje tak základní vložený kapitál.
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3.3.3 Analýza pom�rových ukazatel�

Ukazatelé likvidity

 Likvidita vyjad�uje schopnost podniku získat prost�edky pro úhradu závazk�

p�em�nou jednotlivých složek majetku do hotovostní formy(tj. na pen�žní hotovost).

Graf �.6: Ukazatelé likvidity

Hodnocení: Doporu�ené ukazatele okamžité likvidity uvádí literatura  v rozmezí 0,2 až

0,5. Hodnoty okamžité likvidity jsou až na vyjímku v r.2006 pod touto hranicí.

Pohotová likvidita by se m�la pohybovat v rozmezí 1 až 1,5. Doporu�ená hodnota

b�žné likvidity je 2,5. Hodnota pod hranici 1 znamená, že podnik krátkodobými zdroji (

závazky ) financuje celkový ob�žný majetek. Ve všech p�ípadech hodnoty likvidit

p�estavují finan�ní riziko pro možné investory a podnik balancuje na hranici

schopnosti uhradit v budoucnu svoje dluhy.

3.3.4 Soustava pom�rových ukazatel�

Pom�rové ukazatele vychází z praxe, na základ� pozorování skupiny podniku

na r�zném stupni bonity. Ukazatelé jsou zpracovány v p�ehledné tabulce.

 Altman�v index finan�ního zdraví ( Z score)
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                                  Z � 2,9  --- finan�n� silný podnik

                                  1,2 � Z � 2,9  --- ur�ité finan�ní potíže, nejasný další

vývoj

                                  Z � 1,2  --- p�ímí kandidáti bankrotu.

Tafler�v bankrotní model

Pokud vypo�tené Z > 0,3 jde o firmy s malou pravd�podobností bankrotu. U

firem,  dosahují hodnotu funkce Z < 0,2, lze o�ekávat bankrot s vyšší pravd�podobností.

Graf  �.7: Altman�v a Tafler�v index

Hodnocení: Z vypo�tených hodnot a uvedeného grafu p�edstavuje Altman�v

index tzv.“šedou zónu“ finan�n� nevyjasn�ného podniku v rozmezí hodnot 1,2 – 2,9.

Tafler�v bankrotní model je vyšší ve všech letech jako 0,3, což znamená malou

pravd�podobnost bankrotu.

Ukazatelé aktivity

M��íme jak efektivn� firma hospoda�í se svými aktivy. Doba obratu je potom

vyjád�ení po�tu obrat� ve dnech. Nízké obrátky (=dlouhá doba obrat�) znamenají

nedostate�né využívání aktiv pro podnikatelskou �innost.

Soustava pom�rových ukazatel�
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Graf  �.8: Ukazatelé aktivity – obraty

Hodnocení: Doba obratu pohledávek p�edstavuje období,  kdy podnik musí �ekat na

platby odb�ratel�. Doba 60-ti dn� je pom�rn� dlouhá, ale s ohledem na dobu obratu

závazk�, kdy na druhou stranu �eká na platbu od podniku dodavatel, je výrazn� menší.

Doba obratu závazk� se pohybuje v rozmezí 150 až 180 dn�, tedy asi 5-ti m�síc�. Tato

doba je v souladu s velmi nízkou likviditou a financováním celého majetku podniku

práv� z t�chto zdroj�.

Doba obratu zásob ukazuje vázanost zboží na sklad�. �ím vyšší je tato hodnota,

tím mén� dochází k obratu zásob a tento stav mohou ovlivnit i t�žko prodejné zásoby.

Doba se pohybuje v rozmezí 70-ti dn� ( za r. 2005 a 2006 ) a pom�rn� dlouhá, avšak

p�i srovnání s konkuren�ní firmou CANIS stejná. Je však ale t�eba podotknout, že

konkuren�ní CANIS je velkoobchodním prodejcem a dovozce zboží ze zahrani�í, což je

zjevný d�vod vázanosti zboží na sklad�.

3.4 Analýza výkonnosti pobo�ek

S ohledem na špatné hospodá�ské výsledky, zvlášt� pak k hrozícímu úpadku

z titulu p�edlužení, jsem za�adil do analýz zjišt�ní výkonnosti a efektivnosti pobo�ek.

Tato analýza by nám m�la odhalit, které pobo�ky jsou ztrátové a jak se pobo�ky

podniku podílejí na celkovém ( konsolidovaném ) hospodá�ském výsledku podniku.

Analýzu jsem provedl podrobným rozborem tržeb, náklad� na prodané zboží a náklad�

na chod provozoven z celkového výkazu ztrát a zisk�:
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rok

prodejna ukazatel 2003 2004 2005 2006

Blansko tržby 1 093 3 157 6 050 6 063

náklady na prod.zboží 841 1 885 3 666 4 155

provozní náklady 499 955 2 550 1 668

EBIT -247 317 -166 240

Brno tržby 508 1 220 1 311 1 369

náklady na prod.zboží 391 745 900 938

provozní náklady 138 438 489 505

EBIT -21 37 -79 -74

Olešnice tržby 458 1 435 1 613 1 369

náklady na prod.zboží 352 921 1 093 938

provozní náklady 106 395 436 398

EBIT 0 120 84 33

Šumperk tržby 483 1 363 1 109 978

náklady na prod.zboží 371 833 772 670

provozní náklady 145 722 426 441

EBIT -33 -192 -89 -133

celkem tržby 2 542 7 176 10 083 9 779

náklady na prod.zboží 1 955 4 384 6 432 6 701

provozní náklady 888 2 510 3 901 3 012

EBIT -301 282 -250 66

Tabulka �.5: Hodnocení efektivnosti pobo�ek podniku

Zjišt�né hodnoty provozního zisku p�ed zdan�ním a úroky EBIT jsem

zpracoval do následující tabulky:

Graf �.9: Provozní výsledek hospoda�ení za pobo�ky – vývoj EBIT
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Hodnocení: Z grafu vývoje EBIT je na první pohled patrné, že pobo�ky se na

hospoda�ení podílejí velmi odlišným zp�sobem. Verdikt hodnocení je proveden po

jednotlivých pobo�kách:

Blansko – výrobní a mate�ská základna firmy, v roce 2003 ztráty zp�sobeny

investicemi do oprav budovy a nákupem nového drobného majetku ( 2 nová PC a

laserová tiskárna pro potisk bavln�ných materiál� ), v roce 2005 je ztráta z d�vodu

odchodu grafika ke konkurenci a �áste�nou ztrátou n�kolika zakázek z d�vodu tohoto

odchodu. Tato provozovna se v ostatních období nejvíce podílí na tvorb� provozního

zisku. V tržbách je tahounem celého podniku.

Brno – brn�nská pobo�ka p�edstavuje malou kancelá� se vzorovým koutkem

ve 2 podlaží rozsáhlého komplexu budov na ulici Cejl. Tato pobo�ka je druhá nejhorší

v tvorb� zisku.

Olešnice – pobo�ka ve st�ediskové obci, zisková p�edevším díky širší spádové

oblasti okolních menších výrobních podnik� a absencí blízké konkurence v této

lokalit�. Vývoj EBIT má však klesající tendenci a je otázkou dalšího vývoje a r�stu

náklad� na provoz, kdy i tato provozovna bude ztrátovou.

Šumperk – zaslouží si nejhorší hodnocení, protože tato pobo�ka je ve všech

sledovaných obdobích ztrátová. K zamezení ztrátovosti nepomohlo ani propušt�ní

jednoho ( ze dvou ) zam�stnance pobo�ky . Zisk z tržeb nesta�í pokrýt náklady na chod

této provozovny.

3.5 Souhrnné hodnocení analýz a nedostatk�

Z celkové analýzy vyplývá, že podnik nemá vyjasn�nou žádnou koncepci

rozvoje a finan�ní situace nedovoluje tém�� žádné dlouhodobé investice.

Z hodnocení vn�jšího okolí podniku vyplývá, že pro podnik je nejv�tší

hrozbou p�iost�ení konkurence formou možného vzniku dalších konkuren�ních firem z

 d�vodu nízkých bariér vstupu do odv�tví. Negativní se mi jeví do budoucna neustálé

zvyšování pravidelných plateb, vynakládaných na chod podniku – mzdy, energie.

Nep�edpokládám, že by probíhající da�ová reforma m�la n�jaký zásadní vliv na

ekonomiku podniku.
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Z hodnocení vnit�ního prost�edí bych cht�l zd�raznit neexistenci jakékoliv

strategie a cíl�. Management podniku hospoda�í ze dne na den, �ídí se tedy pouze

operativnímu úkoly s nutností okamžité vykonavatelnosti a naléhavosti. Pozitivn�

hodnotím nízkou fluktuace v podniku, kdy udržení dobrých a schopných zam�stnanc�

se stává pro každou firmu v dnešní dob� klí�ovou záležitostí. Dobrá je i snaha o

konkurence schopnost prost�ednictví poskytování komplexních služeb v potisku

reklamních materiál� od návrhu až po dodání finálního produktu a poskytování

náhradního pln�ní, d�ležité zejména p�i jednání s v�tšími zákazníky.

Ve finan�ní oblasti je zarážející výše závazk� a jejich pr�m�rná doba úhrady,

která se pohybuje pohybuje v rozmezí 150 až 180 dn�. Hrozí zde možnost postihu ze

strany dodavatel� ve form� zastavení dodávek na úv�r nebo i horší celkové pozastavení

dodávek zboží i p�i hotovostním odb�ru. Problém v dlouhé dob� úhrad spat�uji v nízké

obrátkovosti zásob a celkovým špatným hospodá�ským výsledkem. Oproti tomu obraty

pohledávek se pohybují kolem 60-ti dn� a jsou pom�rn� kratší, než závazk�. Tém��

polovinu majetku podniku p�edstavují pohledávky z obchodních vztah�. Pr�m�rná

doba úhrad pohledávek se pohybuje kolem 90-ti dn�. Dobrým znamením je, že alespo�

tyto pohledávky nejsou nedobytné. Velmi malá likvidita vyplývá zákonit� ze špatných

ekonomických výsledk�.

Z prodejní analýzy bych cht�l vyzdvihnout malou obrátkovost n�kterých

produkt� a to p�edevším obuvi. Náklady na po�ízení zásob nejsou v souladu

s obrátkami prodeje tohoto sortimentu. Nejziskov�jším produktem se jeví prodej zboží

s reklamním potiskem, který má nejvyšší obrátkovost a je zde p�edpoklad i nejvyšší

marže a tvorby p�idané hodnoty.

Analýza výkonnosti jednotlivých provozoven odhalila velmi špatné

hospodá�ské výsledky na prodejnách Šumperk a Brno, které jsou ztrátové a jejich další

provozování postrádá ekonomický smysl. Ur�ité opodstatn�ní jejich provozování by

m�la podmínka dosažení ur�itého obratu nebo minimální po�et prodejen ze strany

dodavatel�. Vzhledem k tomu, že podnik si v širokém konkuren�ním prost�edí m�že

dodavatele libovoln� vybírat, výhoda obrat� a množstevních rabat� od dodavatel� je

velmi nízká proti ztrátovosti uvedených prodejen.
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4. NÁVRH P�ÍSTUPU K �EŠENÍ

¨Z d�vodu neexistence dlouhodobých plán� a velmi špatných výsledk�

hospoda�ení musím p�istupovat k �ešení problému v podniku komplexn�. Je zapot�ebí

vytvo�it základní strategie podniku jako jedinou možnou cestou úsp�chu. Jak již bylo

zmín�no

Trh s pracovními pom�ckami a reklamním potiskem je velmi atraktivní.

Dokazuje to analýza oborového okolí – sektor zákazník� je tvo�en tak�ka jakoukoliv

firmou. Je t�eba mít dostate�n� atraktivní produkt, který by podnik mohl upoutat

pozornost klienta.  Velikost tohoto trhu je základním faktorem úsp�ch, i když na tomto

trhu p�sobí již zavedené a finan�n� daleko siln�jší konkurenti. Spole�nost ADAGMA

s.r.o. se podle mého hodnocení snaží býti konkurenceschopná i v�tším rival�m.

Ekonomické výsledku tomu však zatím neodpovídají a je t�eba se zamyslet nad

celkovou efektivností podnikání. Pro návrh komplexní strategie jsem vycházel ze

záv�ru analýz. Podnik nemá žádné finan�ní zdroje na investice, proto musí být celá

koncepce co nejlevn�jší s minimální požadavky na investice a nenavyšováním po�tu

zam�stnanc� . Protože podnik nevyhodnocuje pravideln� stav hospoda�ení, nemá ani

p�ehled o momentálním stavu hospodá�ského výsledku. Neexistence jasných cíl�

podniku má za následek chaotický zp�sob podnikání – plány se tvo�í a m�ní ze dne na

den. Špatný p�ehled o skladových zásobách vede k nemožnosti rychlých inventur a

nízkému obratu zásob a jejich celkové nep�ehlednosti. Podnik pot�ebuje stabilizovat

svoji hospodá�skou situace

Z tohoto celkového hodnocení jsme sestavili hlavní body strategie:

1. diferenciace:

Strategie diferenciace obsahuje návrh konkurenceschopného klí�ového

produktu, který by zvýšil tržní podíl podniku v t�žkém konkuren�ním prost�edí.

2. maximální efektivita podnikání:

Po zjišt�ní efektivnosti pobo�ek navrhuji uzav�ít pobo�ky Šumperk a Brno,

výhledov� i pobo�ku Olešnice p�i potvrzení negativního vývoje provozního zisku na
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této provozovn�. Tato zm�na si vyžádá reorganizaci v podniku. Z propušt�ných

zam�stnanc� pobo�ek navrhuji p�eškolení na p�ímé prodejce – obchodní zástupce. Je

t�eba dále optimalizovat skladové zásoby s ohledem na obrat a zavést jednozna�nou

identifikaci zboží pro okamžité zjišt�ní stavu zásob a rozlišení barev téhož produktu

v rámci jedné skladové karty. Pro snížení provozních náklad� navrhuji zavést VoIP

komunikaci uvnit� i vn� firmy.

3. marketingová podpora prodeje:

Pro podporu prodeje  navrhuji zavést systém vzd�lávání zam�stnanc� a systém

benefit� pro udržení loajality k podniku a zabrán�ní odchodu ke konkurenci. Pro

propagaci podniku je t�eba vylepšit sou�asnou image firmy v o�ích okolí – úpravy

www stránek, podp�rná inzerce v tisku, letá�ky do schránek s promotion akcemi na

vybrané zboží, úprava loga a zavedení sloganu firmy.

Strategie je stanovena na dobu 1 až 3 let a sestavil jsem její hierarchii

v podob� cíl� do následujícího grafu:

Graf �.10: Hierarchie strategie –strom  cíl�
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Cíle pro dosažení strategie diferenciace a stability jsem provedl ve 3 úrovních.

Hlavním cílem na 1.úrovni je tvorba �istého zisku ( EAT ) na úrovni 200tis., 300tis. a

500tis. K� v následujících 3 letech a snížení náklad� ( resp.výkonové spot�eby ) o 10%

oproti roku 2006. Pro dosažení tohoto cíle jsme stanovili 3 cíle na taktické úrovni,

skládající se z díl�ích cíl� – úkol�, které jsou detailn�ji popsány na následujících

odstavcích.

4.1 Strategie diferenciace

4.1.1 Klí�ový produkt

Diferenciace znamená odlišení od stávající konkurence. Pro tuto strategii

pot�ebujeme klí�ový produkt, který by odlišoval nabídku podniku od konkurence. Trh

s pracovními pom�ckami je však zcela obsazen a podnik nemá možnost vyvinout

n�jaký inovovaný výrobek v této oblasti. V�noval jsem svoje pátrání po vylepšení

v oblasti reklamního potisku. Zde se nabízí možnost inovace v podob� velmi

originálního balení reklamních tri�ek ( eventueln� i jiných reklamních materiál� ) do

plechových krabi�ek. Pomocí www sít� jsem zjistil dva nejbližší výrobce plechových

dóz: Artbox Sp.zo.o. Wroclaw, Polsko. Polský výrobce znamená pro podnik ur�itou

výhodu, protože nebude pravd�podobn� znám konkurenci. To by m�lo podniku zajistit

ur�itou dobu, než se na trhu objeví imitáto�i tohoto nápadu. Artbox dodává dózy o

velikosti od 60x50x15mm za cenu 1,82 PLN do 315x225x30mmh 11,56 PLN14.

Optimální se nám jeví rozm�r 90x90x112mm, p�i cen� 4,77P LN ( p�i kurzu 1PLN =

7,1K�15 ) to p�edstavuje nákup v hodnot� 33,9K�. Dózu m�že podnik nabízet

s vlastním tampónovým potiskem nebo je zde možnost p�i minimálním množství 5000

kus� individuální potisk, který nabízí p�ímo výrobce. Tím by se ješt� více zvýšila

p�itažlivost produktu.

                                               
14 Artbox Sp.zo.o. Wroclaw. Produkcj� i dystrybucj� metalowych puszek ozdobnych. B�ezen 2008

(online). Dostupný na http://www.artbox.pl/
15 �eskoslovenská obchodní banka a.s. M�nové kurzy. B�ezen 2008 (online). Dostupný na

http://www.csob.cz/
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Obrázek �.4: Plechové dózy polského výrobce  Artbox Sp.zo.o. Wroclaw

4.1.2. Kalkulace ceny klí�ového produktu

Protože uvedená firma vyrábí velmi podobné výrobky, které se liší zpravidla

jen použitým polotovarem (montérky, tri�ka,... ), zvolil jsme metodu kalkulace

d�lením s pom�rovými �ísly16.

Nejd�íve jsem vypo�etl celkovou režii, která vstupuje do výroby. Protože

firma jednak prodává zboží ( pracovní oble�ení a pom�cky) bez potisku a jednak

vlastní výrobky, zvolil jsem pom�rný podíl režií, které se promítají ve výrob�

procentuelním zastoupením:
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Propo�et režii

celkem/rok podíl na výrob� režie/rok

výrobní režie

odpisy nákladní

dodávky
24 000 K� 100% 24 000 K�

odpisy stroj� 4 000 K� 100% 4 000 K�

celkem 28 000 K�

správní režie

odpisy budovy 30 000 K� 50% 15 000 K�

odpisy IT techniky 20 000 K� 40% 8 000 K�

odpisy dodávky 106 900 K� 80% 85 520 K�

plat manažera 280 000 K� 40% 112 000 K�

telefony pevná linka 48 000 K� 10% 4 800 K�

telefony mobilní 120 000 K� 50% 60 000 K�

internet 12 000 K� 50% 6 000 K�

energie elekt�ina 35 000 K� 70% 24 500 K�

energie plyn 37 000 K� 70% 25 900 K�

nájem pozemku 240 000 K� 50% 120 000 K�

celkem 461 720 K�

odbytové náklady

PHM 56 800 K� 50% 28 400 K�

reklama – tisk 80 000 K� 50% 40 000 K�

reklama – internet 30 000 K� 50% 15 000 K�

celkem 83 400 K�

Celková režie ve výrob� 573 120 K�

Tabulka.�.6: Výpo�et celkové režie – zdroj: ro�ní uzáv�rka ADAGMA s.r.o.

P�i výpo�tu režie na jednotlivý kus výrobku postupujeme takto:

1.) Ur�íme výrobek p�edstavitel (je to výrobek, který je pro firmu

nejd�ležit�jší, obvykle se ho nejvíc vyrábí, k tomuto výrobku p�i�adíme pom�rové

�íslo 1)

2.) Ur�íme hledisko, podle kterého stanovíme pom�rová �ísla pro ostatní

výrobky (nap�. podle  pracnosti, velikosti)

                                                                                                                                         
16 �ECHOVÁ A. Manažerské ú�etnictví. Brno: Computer Press.180 s. ISBN 80-251-11-24-5
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3.) Ur�íme p�epo�ítané množství (plánovaná výroba * pom�rové �íslo)

4.) Celkové p�epo�ítané množství je rozvrhovou základnou pro výpo�et režie.

Podíl režie na výrobek p�edstavitele = celková plánovaná režie: p�epo�ítané množství

5.) Podíl režijních náklad� ostatních výrobk� = režijní N na výrobek

p�edstavitele * pom�r. �íslo

Za p�edstavitele jsem zvolil tri�ko, které se potiskuje nejvíce. Ostatní výrobky

jsou p�epo�ítány pom�rovým �íslem s ohledem na pracnost zástupce. V tabulce jsou

zastoupeny nejvíce prodávané typy výrobk� s potiskem flock a klí�ový produkt,

protože podíl ostatních produkt� je zanedbatelný.

Typ výrobku
Pracnost

v min
Plán.výroba

(ks)

pr�m.cen

a K�/ks

ro�ní

produkce

pom�r

.�.
p�epo�.

množství

ks

režie/ ks

tri�ko 9 6 500 110 K� 715 000 K� 1 6 500 28,2 K�

set dóza + tri�ko 20 4 000 290 K� 1 160 000 K� 2,22 8 889 9,1 K�

�epice 13 950 140 K� 133 000 K� 1,44 1 372 40,8 K�

polokošile 11 850 240 K� 204 000 K� 1,22 1 039 34,5 K�

montérky 15 1 500 640 K� 960 000 K� 1,67 2 500 47,1 K�

sou�ty 13 800 3 712 000 K� 20 300

Tabulka �.7: Výpo�et režie na jednotlivé produkty - zdroj dat ADAGMA s.r.o.

P�i uvažované ro�ní režii 573 120 K�  a vypo�tených režiích m�žeme

propo�ítat o�ekávaný zisk p�i uvažované ro�ní produkci. V tabulce vycházím ze normy

mzdových náklad� MZ=200 K�/hod, p�ímé mzdy jsou pak dány vztahem pracnost x (

MZ / 60):
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Položka kalkula�ního

vzorce
Kalkulace

tri�ko set dóza �epice polokošile montérky sou�et

P�ímý materiál - polotovar 39,0 K� 69,2 K� 48,0 K� 160,0 K� 406,0 K�

P�ímý materiál - potisk 4,0 K� 11,0 K� 4,2 K� 5,2 K� 4,8 K�

P�ímé mzdy 30,0 K� 66,7 K� 43,3 K� 36,7 K� 50,0 K�

výrobní režie 28,2 K� 9,1 K� 40,8 K� 34,5 K� 47,1 K�

Vlastní N výroby 101,2 K� 156,0 K� 136,3 K� 236,4 K� 507,9 K�

Pr�m�rná cena 110,0 K� 290,0 K� 160,0 K� 230,0 K� 590,0 K�

O�ekávaný zisk /ks 8,8 K� 134,0 K� 23,7 K� -6,4 K� 82,1 K�

O�ekávaný zisk ro�n� 56 989 K� 536 014 K� 22 502 K� -5 417 K� 123 219 K� 733 307 K�

Tabulka �.8: Výpo�et náklad� a zisku na výrobek

P�edpokládané výnosy:

Pokud budeme uvažovat p�ímé náklady na nákup materiálu ve výši 69,2 K� za

dózu + tri�ko a p�ímé mzdy ve výši 200 K�/hod, prodejní cen� sady 290 K� bez DPH

na 1 ks o�ekáváme hrubý zisk více jak 500 tis. K� ro�n� z klí�ového produktu. Podle

tabulky sada s dózou má nejv�tší výt�žnost. Naopak kalkulace reklamní polokošile se

jeví jako ztrátová a je t�eba se zam��it na ziskové produkty.

Postup implementace strategie diferenciace:

1. Nejd�íve telefonické a pozd�ji osobní jednání s firmou : Artbox Sp.zo.o. Wroclaw.

2. Zpracování grafického návrhu a vyrobení zkušebního vzorku produktu – reklamní

dóza + tri�ko

3. Nabídka vzorku v�tším zákazník�m a reklamním agenturám a prost�ednictvím

obchodních zástupc� i potencionálním koncovým zákazník�m.

4. Získání v�tších zákazník� pro klí�ový produkt.

5. Masivní propagace po rozb�hnutí více sérií výroby na www a v tisku, direct mail

pro výrobní podniky.
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4.2 Strategie zvýšení efektivity podnikání

4.2.1 Reorganizace firmy

Celá reorganizace spo�ívá v p�em�nu kamenných obchod� v mobilní

prost�edky obchodu – obchodní zástupce. Tato p�em�na si vyžádá velký kus

diplomacie ze strany jednatele spole�nosti a hrozí možný nesouhlas s p�evedením na

toto místo. V zájmu dohody by pak mohli samostatní obchodní zástupci pracovat na

živnostenský list.

Jaké jsou výhody a nevýhody práce na živnostenský list?

Podle platných p�edpis� m�že zam�stnavatel objednat u jiné firmy a pak ji

fakturovat �innost, která není jeho podnikatelskou náplní. Typickým p�edstavitelem

jsou práv� obchodní zástupci. Práce na živnostenský list vzniká uzav�ením dohody (

zpravidla smlouva o nevýhradním nebo výhradním obchodním zastoupením ).

Nevzniká tak pracovn� právní vztah mezi zam�stnavatelem a zam�stnancem. Každý,

kdo p�istoupí na práci na živnostenský list na ni p�istoupí je vlastní ú�etní jednotkou.

P�i zvažování výhod �i nevýhod z práce na živnostenský list pak zpravidla nastává

situace, kdy výhoda pro zam�stnávající firmu se m�ní v nevýhodu pro zam�stnance.

Obchodní zástupce jako živnostník ušet�í zejména díky da�ové optimalizaci, pro niž

nabízí podnikání na živnostenský list mnohem v�tší možnosti než zam�stnanecký

pom�r. Sou�asn� m�že podnik ADAGMA s.r.o. poskytnout rady a pomoc se

zpracováním da�ového p�iznání prost�ednictvím své ú�etní firmy. Pro názornost jsem

uvedl hlavní výhody a nevýhody z pozice obou smluvních stran:

Výhody pro zam�stnance:

Výhodou je ur�itá volnost pracovního vztahu. Obchodní zástupce na ŽL má

možnost uplatn�ní 50% paušálních výdaj� z p�íjm�. Z tohoto základu by se pak

odvíjelo sociální i zdravotní pojišt�ní, takže z ekonomického hlediska jsou odvody

ur�it� výhodn�jší.
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Nevýhody pro zam�stnance:

Velikou nevýhodou je nejistota, zda bude mít pracovník práci. P�i práci na

živnostenský list s Vámi m�že kdykoliv „na hodinu” Váš zam�stnavatel ukon�it vztah,

bez udání jakéhokoli d�vodu. Neexistuje dále nemáte placená dovolená pop�. další

zam�stnanecké výhody (proplácení pracovních cest, stravenky atd.). Musí pamatovat

na v�asné placení sociálního a zdravotního pojišt�ní, da� z p�íjmu, sledovat zm�nu

zákon� nese i další rizika vyplývající z pracovního vztahu.

Výhody pro zam�stnavatele:

Zam�stnávající firma ušet�í na agend� se zpracováním mezd. Nemusí se

zabývat po�ítáním mzdy, placením náhrad mzdy a nemocenské ani poskytováním

dovolené. Smlouvu o zastoupení lze kdykoliv ukon�it bez finan�ních následk� –

vyplácení odstupného atd.

Nevýhody pro zam�stnavatele:

Firma musí p�edem dob�e zvážit, zda spolupracovníci na živnostenský list

budou dostate�n� loajální a odhodlaní plnit své poslání a stanovené úkoly.

Pro práci, �ízení a následnou kontrolu týmu obchodních zástupc� je také

d�ležité zvolit vhodný softwarový prost�edek na vyhodnocování práce tohoto týmu.

Dnes existuje �ada velmi dobrých produkt� za p�ijatelné peníze pro podnik, jedním

z nich je i CONTACT Professional 4.0. Tento software p�edstavuje profesionální

nástroj pro evidenci  kontakt�, tvorbu zákaznických databází a plánování �asu.

Obsahuje systém inteligentního t�íd�ní ( kategorizace) kontakt� a evidenci agend, které

jsou s kontakty úzce propojeny. Jedná se hlavn� o dokumenty, e-maily, obchodní

projekty, poznámky, jednání, telefonáty a další související �innosti v�etn� �ízení

prodejního cyklu, plánování �asu, úkol� a aktivit17.

                                               
17 Stránky spole�nosti DATABOX s.r.o.   CONTACT Professional 4.0. Duben 2008 (online). Dostupný

na www http://crm.databox.cz/index.php?page=produkty_contact
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Postup implementace reorganizace:

1. Diplomatické jednání se zam�stnanci pobo�ek o zjišt�ní ochoty p�istoupit na práci

obchodního zástupce.

2. V p�ípad� vyjád�ení souhlasu zam�stnance následuje dohoda o typu zam�stnání –

možnost volby pracovního pom�ru nebo práce na živnostenský list, odsouhlasit

pravidla odm��ování, seznam povinností a pravomocí zástupce, provést školení

renomovanou školící firmou v oblasti prodejních dovedností a prodejních praktik.

3. V p�ípad� nesouhlasu se pokus rozvázat pracovní pom�r dohodou bez udání

d�vodu s možností pen�žitého benefitu v poslední výplat�. Pokud nelze takto

rozvázat pracovní pom�r, hrozí podniku 2 m�sí�ní výpov�dní doba a výplata 3

m�sí�ního odstupného zam�stnanci.

4. Reorganizace by m�la být postupná a pe�liv� p�ipravená, protože se jedná o citlivé

téma pro zam�stnance a v p�ípad� neochoty ze strany pracovník� a jejich neochoty

p�ijmout nové podmínky a za�azení hrozí odchod i ostatních zam�stnanc�.

4.2.2 Optimalizace zásob

Za ú�etní období roku 2006 �inila celková doba obratu zásob vzhledem

k tržbám 74 dn�, což p�edstavuje 4,8 obrátek za rok. Po tuto dobu jsou pen�žité

prost�edky vázány v podob� zásob na skladu. Doba by m�la být co nejkratší. Pro

identifikaci možných máloobrátkových zásob jsme celý sortiment zásob podniku

rozd�lili do n�kolika hlavních skupin. Nejvyšší obrátky zásob byly dosaženy u od�v�

s potiskem, kdy podnik za rok 9,5 krát sta�í prodat celý tento sortiment. Neprodejné

zásoby snižují celkovou obrátkovost zásob p�edstavují mrtvé finan�ní zdroje.

Postup implementace optimalizace zásob:

1. Výprodej obuvi a nízkoobrátkových zásob formou mimo�ádné nabídky.

2. Výprodej by m�l být s omezeným termínem platnosti nabídky na 3 m�síce.

3. Po ukon�ení výprodeje by se nízkoobrátkové zásoby prodávaly pouze na

objednávku.

4. B�hem roku by se po �tvrtletích sledovali všechny typy zásob a upravoval by se

stav skladu podle momentálních požadavk� trhu tak, aby stav zásob byl co

minimální.
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4.2.3 Zavedení VoIP a IM

Výpo�etní technika dnes nabízí nep�eberné možnosti zefektivn�ní mnoha

firemních proces�. St�žejním pr��ezovým procesem všech aktivit a nutnou podmínkou

�ízení je komunikace. Moderní komunika�ní prost�edky na bázi VoIP a IM jsou

dostupné bez významných po�áte�ních a provozních náklad�, naopak náklady na

komunikaci snižují.

Zkratka VoIP znamená Voice over Internet Protocol neboli p�enos hlasu po

internetu �i sítích stejného charakteru. Ve skute�nosti to znamená, že použijete internet

nebo intranet k p�enosu hlasu. Z toho plynou dv� podstatné výhody. První výhodou je,

že m�žete používat b�žné telefonní sluchátko, známe od dob pan Bella a druhou

výhodou je, že náklady na internetové p�ipojení jsou obvykle fixované a tudíž jsou

náklady na provoz VoIP nulové18. Ideální je tato technologie pro volání mezi

pobo�kami. Na všech pobo�kách je zavedeno pevné internetové p�ipojení a k provozu

IP telefonie nám tudíž sta�í pouze dokoupit mikrofon k PC a reproduktory k PC, které

je ješt� nemají. Sou�asn� lze telefonovat i stálým odb�ratel�m a dodavatel�m, kdy se

jedná p�evážn� o zdlouhavé a �asté hovory

Zkratka IM znamená instant messaging, neboli rychlý p�enos krátkých zpráv.

Dnes je tato technologie rozší�ená p�edevším díky známému poskytovateli t�chto

služeb, spole�nosti ICQ, v praxi však existuje mnoho dalších variant tohoto

komunika�ního protokolu založených na shodném principu. Proti �ešení VoIP má

technologie IM význam p�edevším svým asynchronním provozem. Na poslanou zprávu

odpoví prot�jší strana až podle svých �asových možností. Eliminuje se tak prvek

naléhavosti telefonního hovoru, který volaného pracovníka vytrhává z rozpracované

�innosti nebo jej obt�žuje ve chvíli, kdy jedná se zákazníkem. Tyto nectnosti

telefonního kontaktu IM velmi elegantn� �eší.

                                               
18 Stránky IT profík. IP telefonie – VOIP. B�ezen 2008 (online). Dostupný na

http://www.itprofik.cz/produkty-a-sluzby/telefonovani-pres-internet/ip-telefonie-voip/
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Postup implementace VoIP a IM:

1. Softwarová �ást je zcela zdarma. Na každé firemní PC bude nainstalována voln�

dostupná aplikace pro telefonování (nap�. Skype) a aplikace pro instant messaging,

nap�. Miranda. Každému pracovišti budou z�ízeny zdarma adresy Skype a ICQ.

2. Do budoucna je možné p�idávat podobné aplikace podporující zavedené

komunika�ní aplikace významných zákazník�, aby i zákazníci mohli t�žit z úspor

technologie VoIP.

3. Hardwarová �ást p�edstavuje po�ízení náhlavních set� (sluchátka s mikrofonem)

p�ípadn� dopl�kové reproduktory v cenových relacích do 300,- K�. na kus.

4. Po instalaci bude nutné provést zaškolení všech pracovník� z obsluhy t�chto

technologií.

4.2.4 Vylepšení skladového SW - zavedení interního EAN kódu zboží p�i

naskladn�ní

Jak již bylo zmín�no, podnik používá skladový software  STEREO od firmy

Ježek software s.r.o., �eská Lípa. Podnik �eší problém jasné identifikace zboží tak, aby

nedocházelo k vyskladn�ní jiných položek ze skladu a následnému pracnému

dohledání chyb obsluhy a rychlé identifikace zboží p�i inventu�e. Problém lze �ešit

jednak nákupem etiketovacích kleští, kdy obsluha p�i naskladn�ní provede ozna�ení

interním skladovým �íslem na každém kusu zboží ru�n�. Tento postup však s ohledem

na nutnou rychlost a možnost chyby obsluhu vylu�uji. P�i hledání �ešení se naskytla

možnost dokoupení podp�rného programu pro tisk EAN kódu od firmy KJ software,

Kostelec na Hané. Tento program pracuje uvnit� hlavního programu STEREO tak, že

lze jednak kdykoliv vybrat ze skladových karet tisk libovolného po�tu kód� zboží na

štítky v libovolném po�tu a jednak p�i tvorb� p�íjemky na sklad, kdy automaticky

vygeneruje sestavu s kódy zboží a v množství, které je práv� p�ijímáno na sklad.

V tomto spat�uji obrovskou výhodu programu, protože obsluha nemusí nic vyhledávat

a jen zadá tisk sestavy na tiskárn� a vytišt�nými štítky polepí p�ijímané zboží. Další

výhody programu:

- lze využít libovolnou nejlépe laserovou tiskárnu ( inkoust se rozpíjí a

identifikace �te�kou m�že být problematická )
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- tisk podporuje b�žn� dostupný formát samolepících štítk� 7 x 3 kusy na listu

A4

- cena programu je jen 1.800K� bez DPH19, pro podnik sta�í 1.licence

EAN kód:

�ísla EAN výrobc�m p�id�luje v �R GS1 Czech Republic. Sdružení GS1

Czech Republic bylo založeno jako neziskové sdružení právnických osob a je jediným

oprávn�ným subjektem, který zastupuje zájmy organizace GS1 d�íve EAN

INTERNATIONAL na území �eské republiky. P�edm�tem �innosti GS1 Czech

Republic je zavád�ní a podpora využívání systému GS1/EAN·UCC v souladu se

standardy GS1, národní i mezinárodní koordinace, poradenská, informa�ní, publika�ní

i školící �innost. GS1 ú�tuje vstupní a na provozní poplatek20.  Aby firma nemusela

platit tyto poplatky, lze využít �adu pro interní �ísla. První dv� nebo t�i �íslice vždy

ur�ují stát p�vodu (nap�. �R má �íslo 859), dalších n�kolik �íslic (v�tšinou �ty�i až

šest) identifikují výrobce a zbývající �íslice krom� poslední ur�ují konkrétní zboží.

Poslední �íslice je kontrolní;ta ov��uje správnost dekódování. Po dohod� s odb�ratelem

lze využít i prefix 28 (interní kód odb�ratele + hmotnost), prefix 27 (identifika�ní �íslo

ze standardizovaného �íselníku EAN + cena v K�) nebo prefix 21 (interní kód

odb�ratele + cena v K�). Pro vnit�ní použití norma povoluje použití EAN13 kód�, které

za�ínají "999".  Navrhujeme proto použití interního EAN 13 kódu ve tvaru

21xxxxxxxxxk, kde x jsou libovolná �ísla a k je kontrolní �íslo, které lze generovat

nap�. v programu Corel ( podnik vlastní 1.licenci Corel ver.11 ).

Obrázek �.5: P�íklad tisku EAN kódu z programu  STEREO

                                               
19 KJ software. Dopl�ující programy pro STEREO. Únor 2008 (online). Dostupný na

http://www.kjsoft.cz/
20 GS1.CZ Doporu�ený postup pro zapojení do systému GS1 v �eské republice. . B�ezen 2008 (online).

Dostupný na http://www.gs1cz.org/registrace/doporuceny-postup/
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4.2.5 Vylepšení skladového SW - rozlišení barvy a velikosti zboží ve skladovém

software

Jedná se o �ešení problému s rozlišováním velikostí a barvy u téhož produktu.

Nap�. tri�ko od stejného dodavatele m�žeme mít v r�zné barv� a r�zné velikosti.

Nastává tak kombinace barev a velikostí. Sou�asn� si podnik nem�že z provozních

d�vod� zavést na každou tuto variantu zvláštní skladovou kartu. Bylo by to zna�n�

nep�ehledné z d�vodu obrovského nár�stu skladových karet.

P�i zkoumání skladového programu STEREO verze 15 od již zmín�né firmy

Ježek software s.r.o. jsem narazil na možnost zavedení u každé skladové karty

výrobního �ísla a šarže. Rozdíl mezi t�mito údaji je v tom, že zatímco výrobní �íslo je

jedine�né a nem�že se opakovat, šarže je ozna�ení pro celou skupinu. Šarže je spíše

známa u lék� a potraviná�ských výrobk�. Je však v našem p�ípad� velmi dob�e

použitelná i pro ozna�ení velikosti a barvy.

P�íklad: Podnik nakupuje totéž tri�ko v celkovém po�tu 20 kus�, 3 kusy bílé

velikost XL, 3 kusy bílé velikost L, 5 kus� �ervené velikost L, 4 kusy modré velikost

XL a 5 kus� modré velikost L. Skladová zásoba pak bude mít tvar:

Název skladové karty: Tri�ko FRUIT 130g/m2 s krátkým rukávem

Šarže: XL bílá 3 ks, XL modrá 5 ks, L bílá 3 ks, L modrá

4 ks, L �ervená 5 ks

Obrázek �.6: STEREO15, fakturace zboží podle barvy a velikostí, zdroj:

vlastní tvorba
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Ve skladu máme tedy zavedenou jednu položku a p�i najetí pozice kurzoru na

položku množství a stiskem klávesy TAB se zobrazí vý�et všech šarží, které jsou

dostupné na skladu. Program sou�asn� hlídá po�et ozna�ených šarží s po�tem

vydávaných kus�, takže nem�že dojít k výdeji jiného po�tu šarží a jiného po�tu kus�

celkem na dokladu. Snižuje se tak riziko chyby obsluhy. Toto rozd�lení má i další

výhodu. P�i p�ípadných reklamací, zvlášt� u dražších výrobk�, m�žeme zjistit, zda

zákazník nereklamuje náhodou jinou barvu zboží, než co má na dokladu.

Dohledatelnost šarží je možná v rámci všech pohyb� skladových karet.

4.2.6 Vylepšení skladového SW - zjišt�ní zisku p�i prodeji zboží

V sou�asné dob� používá podnik pro zjišt�ní zisku z prodeje odhad� podle

obratu. Tento odhad by mohl být p�esný, pokud bychom prodávali zboží se stejnou

marží všem zákazník�m. V rámci poskytovaných slev a r�znorodosti sortimentu však

m�že být tento odhad zna�n� nep�esný. Program STEREO umož�uje exportovat tém��

jakákoliv data do databázového souboru. Vyzkoušeli jsme v programu nadefinovat

sestavu pro výpis a následné uložení v DBF souboru pro hlavní sklad za celé ú�etní

období tak, aby krom� parametr� názvu a za�len�ní kategorie skladové karty bylo

možné zjistit prodejní cenu a odepsanou skladovou ceno ( podle metody FIFO ) p�i

vygenerování pohybu u každé skladové karty. Tato sestava lze následn� importovat do

programu MS Excel, kde je pot�eba provést tyto úpravy:

1.odstran�ní desetinné te�ky a nahrazení �árkou ( hromadn� p�íkazem Ctrl + H

v ozna�eném bloku s cenami )

2. provést výpo�et zisku p�íkazem SOU�IN(po�ek ks x (prodejní c.-nákupní c.))

na prvním �ádku pohybu skladové karty a pak tento vzorec okopírovat na konec

sestavy

Tento jednoduchý postup, který zabere p�i zaškolení asi 2 minuty práce, nabízí

velmi silný nástroj pro rozhodování managera firmy. Lze vyhodnocovat nikoliv obrat,

ale zisk z prodeje zboží se 100% p�esností, který lze d�lit na sklady, druhy zboží,

vybrané sestavy ( použití filtru v MS Excel ) nebo i výkony prodava�� na pokladnách.

Následn� pak m�žeme sestavovat tabulky a grafy a ty vyhodnocovat. Celý postup je
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navíc zdarma a nahrazuje velmi drahé informa�ní systémy, které umí p�ímo

vyhodnocovat ziskovost prodeje.

Postup implementace p�i vylepšení SW:

1. EAN – vygenerování sestavy �íselných kód� v programu Corel provede vedoucí

výroby Ing. Luboš Zbo�il, jednatel zavede interní sm�rnici firmy pro ozna�ování

neozna�eného zboží p�i p�íjmu etiketami s interním EAN kódem.

2. Rozlišení barev – inventuru provedou vedoucí prodejen, ze zjišt�ného stavu barev

pro jednotlivé skladové karty provede jednatel ozna�ení šarží ve skladu.

3. Zjišt�ní zisku – jednatel projde školením exportu dat od školitele STEREO  a

školením pro vytvo�ení kone�né sestavy v MS Excel pro zjišt�ní zisku z prodeje

zboží.

4.3 Marketingová podpora prodeje

4.3.1 Nová image firmy

Pro zajišt�ní propagace podniku na profesionální úrovni, navrhuji zavést nový

logotyp, který bude dopln�n sloganem „Není nám jedno, v �em pracujete „ . Sou�asn�

navrhuji v tomto duchu upravit i stávající stránky www.adagma.cz , na kterých je

v sou�asné dob� p�ímý vstup do e-shopu a není zd�razn�no, v �em firma podniká a co

jsou její silné stránky.

Obrázek �.7: Návrh vizitky ADAGMA s..r.o., zdroj: vlastní tvorba
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Postup implementace:

Vypracování vlastního návrhu logotypu vedoucím výroby nebo profesionální

agenturou. Oslovení firmy z oboru internetového designu jednatelem ADAGMA s.r.o.

pro úpravu hlavní stránky na www.adagma.cz . Zadání zakázky na tisk vizitek pro

každého zam�stnance.

4.3.2 Promotion  ( marketingové ) akce

P�i prodeji na zákazníka p�sobí spousta vnit�ních a vn�jších faktor�. Mezi

vnit�ní to m�že být momentální nálada, mezi vn�jší pak p�íjemný vzhled prodejny,

barvy prodejní místnosti, ochotní prodava�i, p�ehledné cenovky a ozna�ení zboží, v�n�

na prodejn�, atd. Smyslem promotion ( nabídky ) by m�lo být podchycení co

nejv�tšího po�tu t�chto podn�t� s cílem prodeje n�kterého firemního produktu. Pro

posílení postavení podniku v konkuren�ním prost�edí navrhuji  propaga�ní akce, p�i

jejichž implementaci se m�žeme �ídit klasickým pojetím v marketingu, a to je 4P

model – Cena, Produkt, Místo, Propagace.

Postup implementace:

1. Cena - zvolit atraktivní zboží s cenovým zvýhodn�ním

2. Produkt - zavést propaga�ní ak�ní sety, nap�. montérky a k tomu rukavice zdarma

3. Místo – místem propagace bude lokální p�sobení provozovny podniku, tj. okolí

Blanska a Olešnice, pokud uvažujeme se zrušením ztrátových prodejen Šumperk a

Brno.

4. Propagace – reklamní letá�ky do schránek, upoutávky v prodejn�, reklamní tabule

p�ed prodejnou, reklama na vlastních www stránkách, do budoucna zavedení

vlastního katalogu zboží

4.3.3 Zam�stnanci  - benefity

Jak již bylo zmín�no, p�edstavují zam�stnanci nejcen�jší majetek podniku. I když

je fluktuace v podniku nízká, je t�eba o tento majetek pe�ovat. Pro podnik navrhuji

v této oblasti následující zm�ny:

� zavedení systému hodnocení a motivace pro zam�stnance

� zavedení podnikové kultury
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� p�enést odpov�dnost za skladovaný sortiment každé prodejny na vedoucího

Hodnoceny musí být zvláš� obchodní jednotky – pobo�ky a je pot�eba mezi

nimi zavést pocit sout�živosti prost�ednictvím  vyhlašování kvartálních výsledk�

spln�ní obrat�.

Postup implementace:

1. Zavedení systému m�sí�ních, kvartálních a ro�ních odm�n vnitropodnikovou

sm�rnicí.

2. Každý vedoucí prodejny bude odpov�dný za m�sí�ní report stavu zásob ( inventury

) a dosahovaného obratu za prodejnu. Tento report následn� vyhodnotí jednatel

firmy a zjistí odchylky od plánu a informuje vedoucí prodejny.

3. Report vedoucího prodejny by m�l obsahovat návrh hodnocení sebe i pod�ízených

podle p�edem jasn� stanovených pravidel hodnocení s odd�vodn�ním odchylek od

plánovaného stavu.

5. ZHODNOCENÍ NÁVRH� A O�EKÁVANÝCH P�ÍNOS�

Finan�ní situace, ve které se podnik nachází, vyžaduje výrazné zásahy do

skladby sortimentu, režijních náklad� a procesního �ízení podniku. Návrh komplexní

strategie odráží finan�ní situaci podniku, vychází z omezených vlastních finan�ních

zdroj� na krytí p�ípadných investic. Aby byla nová komplexní strategie úsp�šná, nesmí

být její realizace podpo�ena úv�rem. Návrh nové strategie podpo�ené úv�rem by bylo

možné uvažovat ve stejné situaci, ovšem s rozdílným cílem.

Cílem mého návrhu komplexní strategie je relativn� rychlé a ú�inné ozdravení

podniku bez navyšování závazk�, naopak jedním z díl�ích cíl� je splatit závazky

podniku v��i svým v��itel�m ze zisku dosaženého podnikáním.

5.1 Nový diferenciovaný produkt

Nový produkt p�edstavuje sadu reklamních p�edm�t� v podob� plechové dózy

a tri�ka, eventueln� jiné nápln� dózy. Prost�ednictvím diferenciace, neboli zavedením

klí�ového produktu, chce podnik zatraktivnit svoje výrobkové portfolio s cílem získat



71

nové zákazníky a udržet stávající zákazníky. V p�ípad� zavedení plechové krabi�ky

roste atraktivita produktu a poskytuje tím prostor pro vyšší marži, která významn�

p�evyšuje náklady na takové balení. Náklady na zavedení nového klí�ového produktu (

vzorky a cestovní náklady ) jsou amortizovány v p�edpokládaných prodejních

množstvích produktu a  znamenají necelá 3% ze zisku.

Klí�ové faktory úsp�chu:

Základem je úsp�šné jednání o dodávkách s firmou Artbox Sp.zo.o. K jednání

by bylo výhodné najmout profesionálního tlumo�níka ser znalostí polštiny. Pro úsp�šné

nasazení tohoto produktu musíme získat 2 až 3 klí�ové zákazníky pro zajišt�ní

referencí k dalším zakázkám. Klí�ový produkt je t�eba po co nejdelší dobu skrýt p�ed

možnou konkurencí z d�vodu možného napodobení.

P�edpokládané investice a p�ínosy:

Nákup vzorkového množství dóz za cca 5.000 K�, náklady na služební cestu

cca 10.000 K�. Hrubý zisk jsem odhadl na více jak 500 tis. K� ro�n�, který by m�l být

cílem pro rok 2010, p�edpokládám postupné zvyšování zisku z tohoto produktu ze 100

tis. K� pro rok 2008 a 300 tis. K� pro rok 2009. Od p�íštího roku také p�edpokládám

navýšení skladových zásob o plechové dózy v pr�m�rné cen� 33,9 K�/kus v po�tu

1.000 kus�, tedy vázanost 33,9 tis. K� v podob� zásob.

5.2 Efektivita podnikání a její zvýšení

5.2.1 Internetová telefonie (VOIP ) a instant messaging (IM)

Využití nových technologií k telefonování mezi pobo�kami je dalším

nástrojem k úsporám náklad�. Prost�ednictvím technologie VoIP lze minimalizovat

provozní náklady na telefonování prakticky na nulu, je nutné investovat do

dopl�kového vybavení a nau�it zam�stnance tuto technologii využívat. Veškeré

náklady na telefonování jsou už uhrazeny v rámci poplatk� za internetové p�ipojení.
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Klí�ové faktory úsp�chu:

Mezi klí�ové faktory pat�í vyškolení zam�stnanc� na IP telefonii, sledování

náklad� na pevné linky, dohoda se stálými partnery a  zákazníky na komunikaci

pomocí VoIP a IM.

P�edpokládané investice:

3 hlavové sety po 500 K� a dv� sady reproduktor� po 300K�, celkem 2 100

K�

P�edpokládané výnosy:

M�žeme odhadem snížit volání na pevné linky až o 50%, což p�edstavuje

úsporu 2 400 K� m�sí�n� p�i sou�asných nákladech na pevnou linku.

5.2.4 Vylepšení skladového SW a následná optimalizace skladových zásob

Dalším nástrojem k finan�nímu ozdravení podniku jsou úspory náklad�.

Optimalizace zásob jakou sou�ást strategie nastavuje optimální skladovou zásobu

každé položky sortimentu na úrove� pr�m�rného stavu. Produkty, které skladovou

úrovní nevyhovují tomuto vzorci, tj. p�evyšují tuto úrove�, jsou automaticky

vyhodnoceny jako mrtvé zásoby a je tedy nutné je odprodat, aby nevázaly finan�ní

prost�edky, které by mohly být investovány do nákupu obrátkového zboží nebo jinak.

Využitím technologie lze významn� zefektivnit podnikové procesy. Zavedení

interního EAN kódu zp�ehled�uje skladové hospodá�ství a usnad�uje procesy

související se skladováním zboží. Opat�ením zboží EAN kódem, jeho skenování a

p�enos dat p�ímo do podnikového informa�ního systému poskytuje snadný a p�ehledný

záznam pohybu zásob, záznam historie pohyb� zásob a významnou úsporu �asu p�i

manipulaci se skladovými zásobami.

Klí�ové faktory úsp�chu:

Sledování typ� výrobk� na bázi šarží podstatn� zp�ehlední stav zásob ve

skladech všech firemních pobo�ek za ú�elem lepšího vykrývání objednávek z

libovolné pobo�ky. V kone�ném d�sledku povede ke snížení zásob. Jako reálné se jeví

docílit snížení vázaného kapitálu ve zboží na sklad� o 20% do jednoho roku.

Klí�ovými aktivitami dosažení tohoto plánu je p�ehled o obrátkách jednotlivých
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druh�/šarží výrobk� a zboží a na základ� t�chto informací postupn� vyprodat málo

obrátkové zásoby.

P�edpokládané investice:

Školení zam�stnanc�, p�edpoklad jednodenní, náklady na školitele 2.000 K�,

ušlý zisk z prodeje zboží 5.000 K�, celkem 7.000 K�. Z d�vodu zm�ny a obnovy

licence p�edpokládáme toto školení vždy 1x ro�n�.

P�edpokládané výnosy:

Snížení hodnot vázaných finan�ních prost�edk� v zásobách na pobo�kách o

20% do jednoho roku a tím snížení pot�eby cizích zdroj� financování. P�i stavu zásob

2025 tis. K� v roce 2006 to p�edstavuje snížení zásob o asi 400 tis. K�, p�edpokládaná

úspora p�i p�edpokládaných oportunitních výnosech 5% p.a. znamená 20 tis. K� ro�n�.

5.2.3 Reorganizace

Reorganizace je zásadní zm�nou ve strategii firmy.

Klí�ové faktory úsp�chu:

Dobrý obchodní zástupce by m�l mít tyto vlastnosti: �asová flexibilita,

ochota cestovat, samostatnost, komunikativnost, p�íjemný vzhled a

reprezentativní vystupování, odborné znalosti. Tyto vlastnosti je možné získat

kurzem prodejních dovedností, v kterém se provádí prohloubení znalostí a dovedností

ú�astník� kurzu v oblasti asertivity, analýz konkurence, prodejního marketingu, pé�e o

zákazníka, efektivní komunikaci, �ešení a zvládání konflikt� a námitek, využívání

poznatk� pro vedení druhých a k úsp�šné týmové spolupráci. Mezi d�ležité faktory

úsp�chu pat�í diplomatické jednání se zam�stnancem o p�em�n� pracovního místa

prodava�e kamenné prodejny v obchodního zástupce se zd�razn�ním výhod nové

pozice, nasazení, CRM systému �ízení obchodních zástupc�,  zajišt�ní úvodního

školení obchodních zástupc� profesionálním školitelem na téma prodejní dovednosti,

pravidelné týdenní porady s obchodními zástupci a reporty o stavu jednání a zakázek.

Zástupci by m�li jasn� definovanou lokalitu p�sobnosti, aby nenastávali mezi nimi

spory o zákazníky.
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Ivan Bureš ve svých „10-ti zlatých pravidlech prodeje“ (15) uvádí velmi

výstižn� záchytné body, vedoucí k úsp�šnému jednání obchodních zástupc�:

1. bez informací vykra�ujeme do tmy

2. p�íprava pojiš�uje výsledek

3. d�ležitý není jen obsah, ale také forma

4. dobrý za�átek vede k dobrému konci

5. odbornost budí d�v�ru

6. námitky jsou p�íznakem zájmu

7. rozhodování je proces, nikoliv jednorázový akt

8. v záv�ru boduje pružnost a pevné nervy

9. uzav�ením obchodu za�íná obchodní vztah

10. analýza vlastní výkonosti je nejspolehliv�jší cestou k jejímu zvyšování

P�edpokládané investice:

Na úsp�šném provedení závisí i nutné investi�ní požadavky, kterými jsou

odstupné. Na pobo�kách Olešnice jsou zam�stnáni dva prodava�i a na pobo�ce

Šumperk p�sobí jeden prodava�. P�edpoklad je umíst�ní alespo� dvou zam�stnanc� na

pozici obchodního zástupce. Pro propušt�ného zam�stnance je nutno vynaložit t�í

m�sí�ní odstupné ve výši pr�m�rného platu, odhad hrubé mzdy je 15.000 K� m�sí�n�,

celkové mzdové náklady na odstupné pak 60.750 K�, které byly zvýšeny o náklady na

odvody sociálního a zdravotního pojišt�ní ve výši 35% z objemu mezd.

Pro zbývající dva zam�stnance je nutné po�ítat s náklady na školení v cen�

11.200 K� – po�ítáno 2 dny školení pro 2 zam�stnance v cen� 2.800 K� na osobu a

den.

Dále je nutné po�ítat s náklady na zrušení provozoven, odhadujeme výdaje na

práci 2 zam�stnanc� po dobu 3 dn�, tj. 8 hodin x 3 dny x 150 K�/hod x 2 zam�stnanci

= 7.200 K� + 2.000 K� výdaje na pohonné hmoty a rezerva, celkem tedy 9.200 K�.

P�edpokládané výnosy:

Nelze se domnívat, že obchodní zástupci budou vykazovat ihned výnosy.

P�edpokládáme jejich postupné zapracování na 1 rok k dosažení 50% výkonnosti a 2
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roky k 80%. Na úsp�šném provedení závisí i nutné investi�ní požadavky, kterými jsou

odstupné.

5.3  Marketingová podpora prodeje

5.3.1 Nová image firmy a zavedení promotion akcí

Image a promotion akce jsou tvo�eny s cílem zvýšení obratu a získání nových

klient�. P�i propagaci navrhovaného klí�ového produktu je t�eba se zam��it na v�tší

korporátní klientelu.

Klí�ové faktory úsp�chu:

Na propagaci má zásadní vliv její vnímání spot�ebitelem, aby ú�elnost

vynaložení prost�edk� byla maximální. Navrhuji proto spolupráci s profesionální

designérem na vytvo�ení reklamních návrh�. Úsp�ch propagace závisí od vhodn�

zvoleného reklamního média, v p�ípad� baneru na www stránkách známost domény

poskytovatele reklamy.

P�edpokládané investice a výnosy:

Investice do zdokonalení www stránek odhaduji na 10.000 K� s udržovacími

poplatky 5.000 K� ro�n�. Na reklamní promotion akce by m�la firma vy�lenit finan�ní

prost�edky ve výši cca 1% z celkového obratu, což p�i sou�asných výsledcích

p�edstavuje 100 tis. K� ro�n�, z �ehož je p�edpoklad 15 – 20% této �ástky na návrh

kampan�. Zbylé prost�edky by byly rozvrženy b�hem roku do díl�ích navrhovaných

aktivit – letákové akce, reklama v tisku, reklama na internetu prost�ednictvím baneru.

Investice by m�li cíl zvýšení obratu o 5% ro�n�, p�i posledním známém obratu 10

mil.K� ro�n� obratu zvýšení obratu �iní 500 tis. K� ro�n� a p�i marži cca 30% z obratu

výnosy p�edstavují cca 150 tis. K� ro�n�.

5.3.2 Zam�stnanci  - benefity

Zam�stnanecké benefity mají za úkol stabilizace lidských zdroj� v podniku a

zabrán�ní odchodu zam�stnanc� ke konkurenci. V t�žké finan�ní situaci, kdy není

možné poskytovat výrazné finan�ní odm�ny, by m�lo sm��ovat odm��ování na



76

naturální požitky – drobný výhody, vyplývající ze zam�stnaneckého pom�ru u

podniku.

Klí�ové faktory úsp�chu:

Pro zvýšení atraktivnosti zam�stnání ve firm� by podnik mohl po�ádat r�zné

„outdoor“ aktivity, organizovat výuku cizích jazyk� zdarma 1x týdn�. Zam�stnanci i

obchodní zástupci by m�li možnost nakupovat zboží od podniku pro osobní pot�ebu

s diskontem 25%. Finan�ní odm�ny by byly vypláceny za spln�ní taktických cíl� –

kvartální a m�sí�ní obraty, dodržení p�edpokládaných náklad� na chod pobo�ky, atd.

Firma je dnes velmi p�edlužená proto aktuálním taktickým cílem je snižování vázaného

cizího kapitálu v zásobách. Na nejbližší rok stanovit odm�ny zam�stnanc�m procentem

z plánovaných ukazatel�. Každý m�síc p�evést do mezd 3% z objemu, o který byly

sníženy zásoby na skladu dané pobo�ky. Tuto pravidlo je vhodné zajistit podmínkou

výplaty odm�ny tak, že k výplat� dojde pouze v p�ípad�, že v daném m�síci nedošlo k

poklesu tržeb na dané pobo�ce.

P�edpokládané investice:

Outdoor aktivity 3x ro�n�, pro 8 zam�stnanc� rozpo�et 10 tis K� ro�n�  na

zam�stnance, celkem 80 tis. K� ro�n�. Pro výuku jazyk� doporu�ujeme zvolit 2x jednu

hodinu týdn�, odm�na pro vyu�ujícího 300 K� na hodinu, celkem p�i po�tu 50 týdn� a

2 hodin 30 tis. K� ro�n�. Celkové investice odhadujeme na 110 tis. K� ro�n�.

P�edpokládané výnosy:

Motivace zam�stnanc�m pro dosažení zlepšení ukazatele obrátkovosti zásob

povede ke snížení vázaných aktiv a zvýšení rentability kapitálu. P�edpokládám zvýšení

obratu o 3% ro�n�, což p�edstavuje zvýšení EBIT o 90 tis. K� ro�n�. Do výnos�

m�žeme zahrnout i úsporu p�i shán�ní nového zam�stnance, jeho zapracování o

p�edpokládaných nákladech cca 10 tis. K�. P�i zp�sobené možné ztrát� z d�vodu

odchodu zam�stnance ke konkurenci se investice do benefit� m�že snížit i o úsporu

z této hrozící ztráty, p�edpokládáme ji ve výši 20 tis. K� ro�n�. P�edpokládané výnosy

odhaduji na 120 tis. K� ro�n�.
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5.4 Souhrnné finan�ní hodnocení navrhovaných p�ínos�

Celkové hodnocení jsem zpracoval do p�ehledné tabulky, kde jsem roz�lenil

o�ekávané výdaje a o�ekávané p�íjmy z jednotlivých aktivit pro strategický výhled na

t�i roky, tj. roky 2008, 2009 a 2010:

výdaje p�íjmy

celková

bilance

2008 2009 2010 2008 2009 2010

strategie diferenciace -15,00 -33,90 0,00 100,00 300,00 500,00 851,10

klí�ový produkt -15,00 -33,90 100,00 300,00 500,00 851,10

zvýšení efektivity -90,25 -7,00 -7,00 122,40 132,40 172,40 322,95

VoIP a IM -2,10 2,40 2,40 2,40 5,10

snížení stavu zásob -7,00 -7,00 -7,00 20,00 20,00 20,00 39,00

reorganizace: 0,00

odstupné pro 1 zam. -60,75 -60,75

náklady na školení pro 2 zam. -11,20 -11,20

likvidace 2 prodejen -9,20 -9,20

úspora ze ztrátovosti prodejen 100,00 100,00 100,00 300,00

zisk z obchodních zástupc� 0,00 10,00 50,00 60,00

marketingová podpora -225,00 -215,00 -215,00 270,00 270,00 270,00 155,00

nová image, www -15,00 -5,00 -5,00 -25,00

promotion -100,00 -100,00 -100,00 150,00 150,00 150,00 150,00

benefity – zam�stnanci -110,00 -110,00 -110,00 120,00 120,00 120,00 30,00

celkové ro�ní výdaje/p�íjmy -330,25 -255,90 -222,00 492,40 702,40 942,40 1 329,05

ro�ní zvýšení/snížení EBIT 162,15 446,50 720,40 1 329,05

Tabulka �.9: Souhrnné finan�ní hodnocení o�ekávaných návrh�v

( jednotky v tis. K� )

P�i napln�ní všech p�edpoklad� o�ekávám pro následující roky zvýšení

provozního zisku o 162 tis. K� v roce 2008, 446 tis. K� v roce 2009 a  720 tis. K�

v roce 2010. Celkový p�ínos je vy�íslen na 1.329 tis. K� r�stu EBIT v následujících

t�ech letech.
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5.5 �asový harmonogram zm�n

Celkový �asový harmonogram je pojat na dobu t�í let . Rok 2008 je klí�ový

pro realizaci všech navrhovaných zm�n, rozd�lení �asu je provedeno po m�sících.

Nejbližší možný za�átek zahájení zm�n je v m�síci �ervnu po schválení celkové

strategie jednatelem spole�nosti, p�ípadn� i ostatními klí�ovými zam�stnanci.

V dalších letech 2009 a 2010 jsou zm�ny a návrhy nové implementované strategie

realizovány, pln�ní objemu kontrolováno kvartáln� a celkové výsledky vyhodnocovány

za celý uplynulý rok. Rozd�lení �asu je v t�chto letech provedeno kvartáln�:

2008 2009 2010
Aktivita / realizace

6 7 8 9 10 11 12 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q

Nový diferenciovaný produkt

jednání s dodavatelem dóz

výroba zkušebních vzork�

jednání s potenc. zákazníky

získání klí�. zákazník�

propagace na www

promotion akce

Zvýšení efektivity podnikání

VoIP a IM

zavedení EAN kódu

vyhodnocování zisku prodeje

optimalizace skladových zásob

Reorganizace

uzav�ení prodejny Šumperk

uzav�ení prodejny Brno

školení obchodních zástupc�

vyhodnocení obch.zástupc�

Marketingová podpora

úprava www stránek

nové logo a image

promotion akce Blansko

promotion akce Olešnice

benefity pro zam�stnance

aktivity pro zam�stnance

Tabulka �.10: �asový harmonogram zm�n
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Legenda k tabulce:

p�ípravná fáze

fáze realizace

kontrola úsp�šnosti

P�i sestavování harmonogramu jsem uplatnil následující pravidla: nelze

p�ijmout ihned n�kolik zm�n sou�asn�, nejd�ležit�jšími zm�nami jsou reorganizace

firmy a zavedení klí�ového produktu. Na tyto d�ležité zm�ny je pot�eba se nejvíce

zam��it a stanovit pro n� delší �asový horizont s d�kladnou �ástí p�ípravy.

Zm�ny za�ínají implementací od mén� složitých po klí�ové - v prvé fázi

zavedení VoIP a IM technologie, EAN kódu spolu se p�ípravnou a realiza�ní fází

jednání o novém diferenciovaném produktu. Na tyto zm�ny navazuje reorganizace

firmy. Školení obchodních zástupc� je vhodné plánovat na �asovou vazbu s uzav�ením

jednotlivých prodejen. V plánu je získat dva obchodní zástupce z celkového po�tu t�í

uvoln�ných prodejc� z uzav�ených provozoven. Získání klí�ových zákazník� navazuje

na promotion akce, zam��ené na nový diferenciovaný produkt.

Ostatní promotion akce pro plánované provozovny Olešnice a Blansko jsou

plánovány soub�žn� v dostate�ném p�edstihu p�ed koncem kalendá�ního roku, avšak

jejich realizace je roz�len�na zvláš� po jednotlivých prodejnách, aby nebyly v�tší

finan�ní zát�ží pro podnik. Vyhodnocovány jsou s odstupem jednoho až dvou kvartál�

protože p�edpokládám, že tyto akce budou mít pozitivní dopad na prodej i po svém

skon�ení v podob� pozd�jší realizace uzav�ených objednávek v dob� akce.

Aktivity a benefity pro zam�stnance jsou plánovány dvakrát ro�n�

s okamžitým vyhodnocením spokojenosti po ukon�ení akce.

Za veškeré výše uvedené aktivity podniku odpovídá jednatel spole�nosti, který

by m�l delegovat co nejvíce možných pravomocí spojených s konkrétní �inností na své

zam�stnance.
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6. ZÁV�R

Záv�r celkového hodnocení: Podnik je v t�žké finan�ní situaci, kdy je t�eba se

zamyslet nad celkovou efektivností podnikání. Vedení spole�nosti si musí uv�domit

poslání firmy a p�ijmout skute�nost, že firma si z ekonomického hlediska nevede

dob�e. Pro zlepšení situace je nutné krom� operativních a taktických zm�n uvedených v

kapitole 3. p�ijmout zásadní zm�ny v postojích a �ízení firmy, které by vedli ke

konsolidaci aktivit s cílem minimalizovat náklady a zvýšit orientaci na efektivitu

hospoda�ení. Z jakých zásad by m�lo vedení spole�nosti vycházet:

� Stanovení vize:

Prodej ochranných pracovních pom�cek a potisk reklamních materiál�.

� Stanovení mise:

Spole�nost je tu pro to, aby uspokojovala pot�eby svých zákazník� a tím

vytvá�ela p�íjmy. Cílem spole�nosti je maximáln� spokojený zákazník a

spokojení zam�stnanci.

� Stanovit firemní strategii.

o V oboru s vysokou konkurencí preferovat orientace na kvalitativní

diferenciaci nabízených výrok�, zboží a služeb. Vyšší ceny obhájit

maximální vst�ícností k individuálním pot�ebám zákazníka.

o Vyhodnotit aktivity metodou BBG  a postupn� opustit produkty a služby

ze sektoru "psi", které jsou ztrátové.

o Podpo�it nástup nového diferencovaného produktu.

� Stanovit horizontální strategie:

o Mezi jednotlivými pobo�kami je nutná maximáln� flexibilní spolupráce

v oblasti vykrývání poptávky z jiných sklad� v p�ípadn� nedostatku

daného produktu na nejbližším sklad�.

o Zavést pravidla komunikace a vým�ny informací mezi

pobo�kami/sklady pomocí technologií minimalizující provozní náklady

(VoIP, IM).

� Stanovení SBU strategii:

o Vyhodnocovat m�sí�n� hospoda�ení každé pobo�ky na základ�

ekonomických ukazatel�.
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o Odpov�dnost za hospoda�ení p�enést na vedoucí pobo�ek s motiva�ním

finan�ním hodnocením.

o Zp�ísnit platební podmínky odb�ratel� - zkrátit dobu splatnosti faktur,

aby došlo ke snížení objemu krátkodobého cizího kapitálu ve form�

pohledávek za odb�rateli.

o Podpo�it sout�živost mezi pobo�kami napl�ováním taktických cíl�

finan�ní nebo morální odm�nou.

� Operativní �ízení:

o Iniciativou zam�stnanc� vytvá�et kvalitní vztah k zákazníkovi.

o Nepolevovat v kvalit�, protože ta je pro diferencovaný produkt klí�ová.

P�i spln�ní t�chto podmínek a navrhovaných opat�eních pln� v��ím, že se

celková situace podniku výrazn� zlepší a ze ztrátové firmy se stane stabilní a

prosperující podnik.

Diplomová práce v plném rozsahu �eší zadání a dle mého názoru byly

stanovené cíle spln�ny. P�i formulaci záv�r� jsem vycházel z podklad� a osobních

jednání se spole�ností ADAGMA s.r.o.,  z teoretických znalostí získaných studiem na

vysoké škole fakult� podnikatelské a studiem odborné literatury a ze své dosavadní

podnikatelské praxe.
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