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Anotace 
 
Tato diplomová práce, zpracovaná jako podnikatelský záměr, se zabývá problematikou 

zavedení další činnosti vedle stávajících. Samotnému podnikatelskému záměru 

předchází detailní analyzování samotné společnosti a jejího okolí. Dále pak obsahuje 

hodnocení výsledků analýz a návrh postupu zavedení nové činnosti. 

 

Annotation 

 

This thesis, which was written as a business plan, deals with the question of 

implementing a new activitiy to already existing ones. The business plan itself is 

preceded by a detailed analysis of the company in question and its surroundings. 

Furthermore it involves assessment of analyses results and a draft for the 

implementation of the new activity. 
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1. Úvod 

 

Zabezpečit a udržet prosperitu podniku a udržovat její rozvoj není v současnosti 

v náročných podmínkách trhu vůbec jednoduchá záležitost. Významným předpokladem 

dosažení tohoto cíle je promyšlená rozvojová strategie podniku, příprava a realizace 

projektů, kterými podnik tuto strategii uskutečňuje. Podnikatelské plány, které z těchto 

východisek vyplývají, představují nejen významný nástroj pro řízení rozvoje podniku, 

ale také důležitý podkladový materiál, který by měl přesvědčit vedení společnosti  

o výhodnosti projektu.  

 

V dnešní době, kdy rozmachu v oblasti telekomunikací (respektive stavby nových 

sítí) ubývá na intenzitě, se firmy, jež v této oblasti působí, dostávají do situace, kdy 

musí uvažovat o rozšíření či změně své činnosti, protože se poptávka v oblasti současné 

činnosti začíná naplňovat. Nejinak je tomu i u německé společnosti Mugler AG, která 

hodlá rozšířit svoji působnost z pole telekomunikací i do sféry systémů průmyslové 

komunikace, protože se vedení domnívá, že toto je oblast, kde se mohou vhodně 

uplatnit znalosti a léta zkušeností z oblasti telekomunikací a v podstatě nebude muset 

dojít ani k velkým personálním a organizačním změnám. Zájem o průmyslovou 

komunikaci je trvalý a činnost v této oblasti bude dlouhodobější než v oblasti výstavby 

sítí pro mobilní operátory. 

 

Jako podnikatelský záměr jsem zvolila návrh řešení rozšíření činnosti společnosti 

Mugler AG, protože se domnívám, že v oblasti průmyslové komunikace je stále ještě 

dostatek prostoru pro uplatnění této středně velké společnosti. Dalším důvodem volby 

tohoto tématu je to, že tato společnost už je zavedená, relativně dobře prosperující  

a zatím má dobrý zdroj příjmů ze své hlavní činnosti, která ji zůstane i nadále a jsem 

ráda, že mi nabídla diplomovou stáž a měla jsem tudíž možnost být uprostřed dění  

a organizování rozšíření. 

 

K realizaci tohoto podnikatelského záměru je nutné dobře poznat fungování firmy, 

její systém, stávající i potenciální klienty a především trh v oblasti průmyslové 

komunikace, což se mi, doufám, podařilo během desetiměsíční stáže v této společnosti. 



  8

Nezbytné ke zpracování tohoto tématu je i znalost německé legislativy a finanční 

situace společnosti. 

 

1.1. Cíl práce 

 

Hlavním cílem této diplomové práce je zpracování podnikatelského plánu a kromě 

toho potvrzení nebo vyvrácení hypotézy o úspěšnosti tohoto rozšíření firmy v tržních 

podmínkách. Dílčími cíly teoretické části je vytvoření plánu na základě výsledků 

analýzy trhu, SWOT, SLEPT analýzy, finanční analýzy a Porterova modelu. Hlavním 

cílem praktické části je aplikovat teoretické závěry na plán fungování nového odvětví 

společnosti Mugler AG. 

 

Během diplomové stáže jsem zjistila i slabá místa společnosti, která jsou mimo 

jiné detailně rozebrána ve SWOT analýze. Ale za hlavní problém považuji zcela 

chybějící pozici pracovníka marketingu a celkovou reorganizaci společnosti. Problém je 

v tom, že společnost v tuto chvíli dosáhla svého vrcholu, ale vedení si musí uvědomit, 

že pokud má zájem na dalším růstu společnosti, musí začít přijímat nové, více 

specializované zaměstnance na manažerské posty, protože zakladatelé firmy nemohou 

už obsáhnout tolik, jako když měla firma 20 zaměstnanců. Proto dílčím cílem této 

diplomové práce bude přesvědčit vedení společnosti, aby přijalo alespoň pracovníka 

marketingu. 
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2. Prezentace firmy 

 

2.1. Základní údaje o podniku 

 

Název společnosti: Mugler AG 

Sídlo: Hofer Straße2-4, 09353 Oberlungwitz 

www: www.mugler.de 

 

2.2. Stručná historie 

 

Firma Mugler AG byla založena v roce 1990 jako podnik fyzické osoby, kdy 

nikdo ani nepředpokládal, že by se mohla rozrůst na současnou středně velkou 

společnost se 180 zaměstnanci. Za dobu svého působení na trhu se rozrostla o tři 

pobočky v Německu a jednu pobočku v Brně, postavila několik tisíc antén pro mobilní 

operátory a momentálně rozšiřuje škálu svých služeb a produktů v oblasti 

telekomunikací o produkty z oblasti průmyslové komunikace. 

 

2.3. Předmět činnosti 

 

Firma Mugler AG se zabývá především stavbou sítí pro mobilní operátory, 

kontrolou a přebíráním novostaveb antén a vysílačů. V současnosti je společnost 

Mugler AG výhradním partnerem společnosti Vodafone, dalšími klienty jsou i ostatní 

mobilní operátoři jako T – mobile, E plus a O2 a samozřejmě také alternativní operátoři 

jako Cenitel a Arcor.  

 

Nyní začíná okrajově s poskytováním komplexu služeb v oblasti průmyslové 

komunikaci. Konkrétně se jedná o systémy průmyslových modemů, switche, 

http://www.mugler.de
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rozbočovače, alarmy atd. Mezi největší klienty patří momentálně Jena Pharm AG, 

Noppel Sinsheim GmbH atd. 

 

Firma disponuje vlastním vývojovým, konstrukčním a realizačním oddělením, 

proto veškerou práci vykonává sama a každý projekt je individuálně zpracováván. 

Vedle těchto oddělení začíná vznikat i oddělení průmyslové komunikace, které 

spolupracuje s oddělením realizace. Jinak všechna oddělení přijímají pokyny oddělení 

odbytu, které získává zakázky a předává je podle jejich povahy do oddělení konstrukce, 

vývoje nebo průmyslové komunikace. Oddělení controllingu a financí je v následujícím 

schématu zahrnuto do „vedení,“ protože i v sídle firmy tvoří jedno oddělení. 

 

2.4. Organizační struktura firmy 

 

Oddělení 
vývoje

Oddělení 
konstrukce

Oddělení 
realizace

Oddělení 
odbytu

Oddě lení 
prům. 

komunikace

Vedení 
společnosti

 
Obrázek č. 1: Organizační struktura 

 

Kromě výše zmiňovaných aktivit poskytuje firma Mugler také speciální 

patentovaný materiál Tecryl®, který má 100% propustnost mobilního signálu. Používá 

se, pokud musí být anténa z estetických nebo praktických důvodů skryta. Tento materiál 

dodává partnerská firma FiberTech GmbH, která je v částečném vlastnictví majitelů 

společnosti Mugler AG.  
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2.5. Sortiment firmy 

Nabídka firmy zahrnuje široký sortiment zařízení a služeb pro telekomunikaci 

(jako stavbu sítí – respektive antén, přebírání novostaveb nových antén, zavádění či 

upgrade stávajících technologií a bezpečnostní kontroly) a průmyslovou komunikaci, 

která nalézají uplatnění zejména ve strojírenském, chemickém a farmaceutickém 

průmyslu respektive ve výrobních podnicích.  

Následující stručný výčet sortimentu zařízení pro průmyslovou komunikaci firmy je 

pouze orientační, takto ale stačí pro identifikaci konkurence. Sortiment společnosti 

Mugler AG tedy zahrnuje: 

 

Analogové ISDN rozšiřovače LineRunnery 
SHDSL LineRunnery SCADA NG 

LGM 28.8 D1 ISDN - SoEXTV/TT LR SHDSL - 
2LCM/DTM 

Linkové rozhraní 
SCADA NG 

LGH 28.8 D1 II Doplňky 

LR SHDSL REG 
regenerátory pro 

navýšení 
rozsahu 

Linkové rozhraní 
(SHDSL, E1/G 703, 
skleněné vlákno) 

LOGEM NAE datová síť 
koncová zařízení 

Uživatelská 
rozhraní 

(ETHERNET, G 
70, X 21, V 24, V 

35, V 36) 

RFS/RPS (vzdálená 
přípojka budovacích 

skupin) 

Společná 
přípojka Základní moduly Doplňky Doplňky 

LGM 1200 MD 
asy 

Moduly linkového 
rozhraní LineRunnery ASMOS 

ZNL - modem 
1200 

Moduly terminálového 
rozhraní LineRunner ASMOS 

Doplňky Doplňky 

  

  

Tabulka č.1: Přehled sortimentu firmy 
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3. Teoretická východiska  

 

3.1. Identifikace podnikatelských příležitostí (oportunity study) 

Identifikace podnikatelských příležitostí tvoří východisko předinvestiční fáze, 

neboť projekty se zpravidla odvíjejí od vyjasnění určitých podnikatelských příležitostí. 

Tato fáze může být přitom již určitým podnětem pro mobilizaci finančních zdrojů, 

neboť potenciální investoři, ať již domácí či zahraniční, mají zájem na získání informací  

o nově identifikovaných zajímavých a životaschopných podnikatelských příležitostech. 

 

Podněty pro podnikatelské příležitosti přináší neustálé sledování a vyhodnocování 

faktorů podnikatelského okolí zahrnujících poptávku po určitých produktech a službách, 

exportní možnosti, odhalení zdrojů významných surovin, objevení nových výrobků  

a technologií aj. V mnoha případech lze využít výsledků různých studií, jako jsou 

například studie struktury produkce a spotřeby v dané zemi, marketingové studie, 

analýzy dovozu a možnosti jeho substituce domácími produkty, vyhodnocení 

surovinových zdrojů, analýzy odvětvové a oborové struktury průmyslu, rozvojové 

plány, studie technického a technologického vývoje, studie hodnotící dopady rozvoje 

techniky a technologie na životní prostředí, vyhodnocení zkušeností ostatních zemí 

s obdobným ekonomickým základem a úrovní rozvoje kapitálu, pracovních sil  

a přírodních zdrojů aj. 

 

Takto získané podněty, resp. určité podnikatelské příležitosti je však třeba 

posoudit a vyhodnotit před jejich podrobným propracováním do podoby investičního 

projektu. Určitou formou vyjasnění jednotlivých příležitostí jsou studie těchto 

příležitostí (opportunity studies), jejichž cílem je zpracování dostupných informací  

o jednotlivých příležitostech do formy, která by umožnila posoudit, alespoň v hrubé 

míře, efekty a nadějnost projektů, založených na těchto příležitostech. [1] 

 

Hodnocení podnikatelských příležitostí je vždy založeno na srovnání s variantou 

„nedělat nic,“ která je základem hodnocení. 
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Výsledkem vyhodnocení těchto studií je pak první selekce podnikatelských 

příležitostí, tj. určitý předběžný výběr těch příležitostí, kterým bude věnována další 

pozornost a naopak vyloučení příležitostí, z jejichž studií vyplynula například velká 

rizikovost projektů, které by byly založeny na těchto příležitostech, nedostatečná výše 

ekonomických efektů, nadměrná finanční náročnost aj. [1] 

 

3.1.1. Předběžné technicko-ekonomické studie (pre-feasibility 

study) 

Zpracování technicko – ekonomické studie, která by sloužila jako základ finálního 

rozhodnutí o realizaci či zamítnutí projektu, je časově náročný úkol, který si vyžádá 

značných nákladů. Vzhledem k tomu je třeba, a to zvláště u značně rozsáhlých projektů, 

zpracovat předběžnou technicko – ekonomickou studii, která představuje určitý 

mezistupeň mezi stručnými studiemi příležitostí a podobnými technicko–ekonomickými 

studiemi (feasibilty studies), které detailně rozpracovávají jednotlivé aspekty projektu. 

[1] 

 

3.1.2. Technicko – ekonomická studie projektu (feasibility study) 

Tato studie by měla poskytnout veškeré podklady, potřebné pro investiční 

rozhodnutí. V jejím rámci je třeba formulovat a kriticky vyšetřit základní komerční, 

technické, finanční a ekonomické požadavky, resp. požadavky týkající se ochrany 

životního prostředí, a to na základě variantních řešení, která byla koncipována již 

v předběžné technicko – ekonomické studii. Výsledkem je pak formulace projektu 

včetně jeho cílů a základních charakteristik, zahrnujících marketingovou strategii, 

dosažitelný podíl na trhu, velikost výrobní jednotky, její umístění, základní suroviny  

a materiály, vhodnou technologii a výrobní zařízení a v případě potřeby i zhodnocení 

vlivu na životní prostředí. 

 

Finančně – ekonomická část studie zahrnuje investiční náklady projektu, jeho 

výnosy a náklady v období provozu a propočty ukazatelů ekonomické efektivnosti. 

Důležité je upozornit na to, že celá příprava projektu v rámci zpracování  

technicko – ekonomické studie by mela zabezpečovat potřebné údaje  

pro finančně – ekonomické analýzy a hodnocení projekt, resp. jeho jednotlivých variant. 
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Finančně – ekonomické aspekty by měly proto provázet projekt od samého zahájení 

jeho přípravy, což je možné dosáhnout pouze začleněním příslušného specialisty  

do zpracovatelského týmu od počátku jeho fungování.  

 

Je zřejmé, že součástí tohoto procesu je i identifikace základních rizikových 

faktorů a zhodnocení jejich dopadů na projekt. Základním výsledkem feasibility study 

je výběr nejvhodnější varianty projektu, stanovení harmonogramu realizace  

a rámcového rozpočtu.[1] 

 

3.1.3. Zpracovatelský tým  

 

Technicko – ekonomickou studii projektu by měl zpracovávat tým odborníků 

z různých profesí tak, aby byly odborně skryty všechny významné oblasti projektu. 

V závislosti na podmínkách, typu a rozsahu projektu, by měl zpracovatelský tým tvořit: 

 

• ekonom (pravděpodobně v roli vedoucího týmu) 

• marketingový specialista 

• technolog 

• strojní, případně podle potřeby i stavební inženýr 

• odborník z oblasti managementu (včetně personálního managementu) 

• specialista z oblasti financování a účetnictví 

• specialista na ochranu životního prostředí 

 

Kromě těchto stálých členů, tvořících základ zpracovatelského týmu, je třeba často 

angažovat pro určité časově omezené úkoly i specialisty z některých dalších oblastí, 

kteří se tak stávají dočasnými členy týmu. [1] 
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3.2.  Analýza vnějšího prostředí 

Vlivy okolního světa jsou z pozice vznikajícího podniku velmi těžce ovlivnitelné  

a pro tuto externí analýzu v této fázi je dobré je považovat za faktory neměnné. Tyto 

externí vlivy však lze více či méně poznat, posoudit jejich možné trendy vývoje či 

změny a tomu přizpůsobit fungování podniku. Ideálně tak, aby byly využity faktory 

firmě příznivých (například vznikajícího trhu se slabou konkurencí a malými bariérami 

vstupu) a naopak eliminovány vlivy, které pro daný podnik představují rizika a ohrožení 

(například technický pokrok likvidující konkurenceschopnost našich stávajících 

produktů). 

 

Základním problémem externí analýzy je ovšem ono „poznání“ externích faktorů, 

tedy řešení otázky, jak a kde získat relevantní informace, z nichž by bylo možní 

usuzovat na působení okolí na podnik (například informace o charakteru budoucího 

trhu, nákupní chování a očekávání potenciálních zákazníků firmy, o síle konkurence či 

restrikcích a podmínkách daných podnikání zákony a vyhláškami). Samozřejmě 

v závislosti na typu a rozsahu svého podnikání existuje větší šanci poznat, a v některých 

případech dokonce i ovlivnit, blízké okolí podniku (tzv. mikroprostředí podniku – přímé 

dodavatele, známé konkurenty, lokální sítě vztahů aj.). Horší to bude s informacemi  

a posuzováním, a zejména pak s případným ovlivňováním faktorů obecného okolí (tzv. 

makroprostředí podniku – politických událostí předurčujících míru regulací 

podnikatelského prostředí, vývoje cen zdrojů, dlouhodobějšího ekonomického vývoje 

státu nebo regionu apod.). 

 

3.2.1. Informační zdroje  

 

K provádění externí analýzy lze s výhodou použít rámců SLEPTE analýzy  

a Porterova modelu konkurenčních sil. Nicméně jak už bylo naznačeno, kvalita  

a užitnost vnější analýzy bude závislá především na kvalitě vstupních informací, 

kterými se rámce zmiňovaných analytických nástrojů naplní.  
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Prakticky se bude muset vycházet z informací získaných především z veřejně 

dostupných zdrojů, ale též z vlastních zkušeností a vnímání tržní situace, z případných 

testovacích šetření prováděných dotazováním či diskuzí s důvěryhodnými partnery- 

-podnikateli, budoucími spolupracovníky, odbornými poradci z oblasti podpory 

podnikání nebo později prováděním realizace produktu na zkoušku atd. Sběr 

marketingových informací by  neměl být jen jednorázovou aktivitou realizovanou pouze 

pro potřeby analýzy v rámci přípravy podnikatelského záměru, ale měl by se stát trvalou 

součástí našeho podnikání. Právě systém sběru, třídění, ukládání a způsob vlastní práce 

se shromážděnými informacemi musí být od začátku jednou z klíčových komponent 

podnikové infrastruktury, respektive informačního systému podniku v obecném smyslu 

slova. Nutno podotknout, že nejde primárně o pořízení SW aplikace jako nástroje, ale  

o zavedení systému sběru a zpracování informací o příslušném průmyslovém odvětví, 

trzích, konkurentech, zákaznících atd. ve firmě.  

 

V této souvislosti je třeba vyzvednout již dnes nezastupitelný význam získávání 

informací prostřednictvím internetu. Zřejmě neexistuje typ podnikání či obecně jakékoli 

lidské aktivity, ke kterému bychom nebyli schopni nalézt využitelné informace 

s pomocí internetových vyhledávačů. Informace o podnikání, trzích, konkurenci, 

technickém vývoji a trendech, legislativě, sociálních a makroekonomických faktorech - 

- to je vše k dispozici v lépe či hůře přístupné formě a obsahu na internetu. Nejenom 

z důvodu shromažďování těchto informací tedy považujeme v současné době zajištění 

přístupu na internet (a v lepším případě i znalost angličtiny, poněvadž anglicky psané 

zdroje jsou bezkonkurenčně nejobsažnější a nejhodnotnější) a zvládání elementární 

obsluhy vyhledávačů, adresářů a portálů za nutnou podmínku podnikání v jakémkoliv 

typu podnikání. 

 

3.2.2. Analýza makroprostředí 

 

Pro zkoumání makroprostředí je výhodné použít rámce SLEPTE analýzy, který by 

měl strukturovat uvažování tak, abychom nedošlo k opomenutí žádného z důležitých 

faktorů makroprostředí. Přitom nejde o přesné zařazení zkoumaných faktorů do rámce 

sociálních, legislativních, ekonomických, politických, technologických, ekologických či 

jiných vlivů okolí, a dokonce ani o to, zda jde vůbec o vliv makroprostředí. Cílem je 
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identifikovat všechny podstatné reálné hrozby a příležitosti vyplývající z různých 

aspektů světa obklopujícího podnik. 

 

K obvyklým faktorům makroprostředí patří například makroekonomické trendy 

(vývoj HDP a tedy zjednodušeně vývoj životní úrovně a poptávky, vývoj investic, 

případně zahraničního obchodu atd.). Dalšími faktory makroprostředí jsou strukturální 

změny ekonomiky a cykly ekonomiky, vývoj ceny peněz, tedy vývoj úrokových sazeb. 

V souvislosti s markoprostředím je třeba se zaměřit také na situaci na trhu práce. 

K obvyklým faktorům makroprostředí lze zařadit rovněž míru zdanění podniku i jeho 

pracovníků a majitelů, zásadní restrikce, záruky, ale též rizika plynoucí pro podnik 

z platné legislativy, typicky z oblasti obchodního či pracovního práva, ale také 

autorského zákona, daňových zákonů a v poslední době i mnoho standardů  a narůstající 

povinností ve vztahu a k bezpečnosti práce, péči o životní prostředí apod., například  

ve vazbě na přijímanou evropskou legislativu a samozřejmě trendy technologického 

vývoje v odvětví našeho podnikání nebo v oblastech obecně využívaných v každém 

podnikání.  

 

3.2.3. SWOT analýza 

 

SWOT analýza je nečastěji používaným nástrojem analýzy. Jde o obecný 

analytický rámec a postup, který identifikuje a posuzuje významnost faktorů z pohledu 

silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek zkoumaného objektu, tedy v tomto 

případě samotného podnikatelského záměru, a dále z pohledu příležitostí 

(Opportunities) a hrozeb (Threats), kterým je nebo bude zkoumaný objekt, tedy náš 

podnik, vystaven.  

 

Přitom je třeba si uvědomit, že silné a slabé stránky jsou v podstatě interní faktory,  

nad kterými má podnikatelský subjekt určitou kontrolu a které samy o sobě může 

ovlivňovat (například dobré nebo špatné manažerské schopnosti, jedinečnost nebo 

průměrnost produktu firmy, personálu). 

 

Hrozby a příležitosti jsou externími vlivy, které samy o sobě nelze ovlivnit, pouze 

na ně lze v rovině přizpůsobení záměru, respektive chování podniku, tak či onak 
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reagovat (například situace na trhu práce, silná nebo slabá konkurence, legislativa – 

typicky například daňová politika státu, „pracovní“ právo). 

 

3.2.4. Porterův model 

 
Systém analýzy Michaela Portera z konce 70. let je jednoduchý nástroj  

pro pochopení rozložení sil v odvětví, ve kterém se podnik nachází, případně do kterého 

vstupuje. Konkurenční okolí je schopno na trhu nabídnout výrobky nebo služby, jež 

mohou substituovat produkt, se kterým podnik vstupuje na trh. Porterova analýza má 

tedy za úkol odhalit v odvětví možná ohrožení a příležitosti. Úkolem managementu je 

identifikace těchto elementů, jejich rozbor a navržení postupu, jak v rámci strategického 

rozhodování eliminovat jejich negativní vlivy.  

 

Porterův model lze výborně využít jak při strategické analýze prostředí firmy 

(model v tomto případě slouží především jako pořádací princip) tak při návrhu  

a vyhodnocování navržené strategie tak, že rozhodování se zaměřuje na zdůvodnění 

základních ''strategických“ otázek. 

 

1. Snižují zamýšlená opatření vyjednávací sílu zákazníků firmy? (bargaining 

power of byuers) 

2. Snižují zamýšlená opatření vyjednávací sílu dodavatelů? (bargaining power of 

suppliers) 

3. Zvyšují zamýšlená opatření bariéry vstupu do odvětví? (threat of entry) 

4. Snižují zamýšlená opatření hrozbu substitutů? ((threat of substitutes) 

5. Zlepšují zamýšlená opatření pozici firmy vůči konkurentům případně snižují 

konkurenční realitu v odvětví? (competitive rivalry within industry) 

Jsou-li odpovědi na výše uvedené otázky kladné, pak by uvažovaná strategická opatření 

měla být realizována. 

 

Obecně lze říci, že zákazník má vůči svému dodavateli silnou pozici především 

tehdy, jestliže: 
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• Zákazník je velkým (především z hlediska jeho poptávky, případně významným 

zákazníkem (například významná osobnost společenského života, firma s dlouho 

tradicí a dobrým image). 

• Zákazník může celkem snadno přijít ke konkurenci 

• Zákazník má k dispozici potřebné tržní informace (údaje o tržní ceně, nabídce  

a poptávce)  

• Zákazník by mohl případně uskutečnit tzv. zpětnou integraci (backward 

integration), tz., že by si dotyčné zboží mohl v případě výskytu potížích  

ze strany dodavatele začít vyrábět sám.V daném případě existují snadno 

dostupné substituty. 

 

3.2.4.1.Potenciální konkurenti  

 

Potenciální konkurenti jsou podniky, které si v současné době nekonkurují 

v daném mikrookolí, ale mají schopnost se konkurenty stát, pokud se pro to rozhodnou. 

Vysoké riziko vstupu potenciálních konkurentů představuje hrozbu pro ziskovost 

podniků uvnitř mikrookolí. Na druhé straně, jestliže je riziko vstupu nízké, podniky 

uvnitř mikrookolí mohou využít výhody této příležitosti ke zvýšení ceny a dosažení 

vyššího zisku. Hrozba konkurenční síly potenciálních konkurentů závisí na výši bariér 

vstupu na trh, tedy na řadě faktorů, které brání podniku se prosadit.   

 

3.2.4.2.Rivalita mezi podniky  

 

Jestliže je tato konkurenční síla slabá, podniky mají příležitost zvýšit ceny  

a dosáhnout většího zisku. Je-li tato síla velká, dochází k cenové konkurenci. Vzniká 

cenová válka, která může zesílit rivalitu mezi podniky. Cenová konkurence limituje 

ziskovost a snižuje výnos, kterého by mohlo být dosaženo prodejem. Rozsah rivality 

mezi podniky je funkcí tří faktorů – struktury okolí, poptávkových podmínek, výšky 

výstupních bariér z daného oboru.  

 

Struktura je charakterizována velikostí podílu jednotlivých podniků na trhu. V této 

sféře se na trhu nalézá velké množství podniků s poměrně malým podílem na trhu. 
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Firmy se snaží určitým způsobem odlišovat, na příklad členstvím v asociacích 

a získáváním certifikátů kvality atd. 

 

Dalším faktorem jsou poptávkové podmínky. V současné době způsobuje klesající 

poptávka mezi podniky větší konkurenci. Poptávka klesá, neboť ubývá zákazníků, kteří 

mají zájem o výstavbu plynovodů a s tím spojených služeb.  

 

Výstupní bariéry jsou důležitou konkurenční hrozbou v případě, že se v daném 

sektoru snižuje poptávka. Jsou-li bariéry vysoké, podniky se mohou stát závislé na této 

nepříznivé situaci. Mezi výstupní bariéry, které jsou společné pro všechny podniky, 

patří na příklad investice do strojů a zařízení, které nemají variantní využití a nemohou 

být prodány. Za této situace výstupní bariéry nejsou rozhodujícím faktorem, neboť je 

možné se od původní činnosti odchýlit a zaměřit se na příklad na jiné stavební práce 

(vodovody, kanalizace atd.). V tomto případě je ale nutná určitá počáteční investice 

do přeškolení zaměstnanců a nákupu specializovaného zařízení či certifikace. 

 

3.2.4.3.Vyjednávací síla kupujících 

 

Kupující mohou vypadat jako hrozba, když tlačí ceny dolů, dále když požadují 

vysokou kvalitu nebo lepší servis, a to zvyšuje výrobní náklady. Podle Portera mají 

kupující větší sílu za těchto podmínek: 

− pokud se okolí skládá z řady malých podniků a kupujícími je malý počet 

velkých podniků, 

− nakupují-li kupující ve velkém množství, 

− když si kupující mohou při objednávkách vybírat mezi podniky s nízkými 

cenami, 

− pokud mohou kupující nakupovat od několika podniků najednou, 

− pokud kupující mohou pohrozit, že si své vstupy začnou vyrábět sami atd.  

 

Firma je také pod velkým tlakem, pokud je dodavatelem jedné služby pro velkou 

společnost v rámci celého projektu. Tyto společnosti vyžadují na příklad až tří měsíční 
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splatnost faktur. Jestliže na tyto podmínky firma nepřistoupí, přichází o možnost podílet 

se na dané stavbě a ztrácí možnost uplatnění. 

 

3.2.4.4.Smluvní síla dodavatelů  

 

Dodavatelé působí jako hrozba, když dokáží zvyšovat ceny a podnik musí toto 

zvýšení zaplatit nebo přistoupit na nižší kvalitu.  Podle Portera jsou dodavatelé silnější 

v následujících případech: 

− jestliže výrobky mají málo substitutů, 

− pokud jsou dodavatelé natolik diferencováni, že je pro podnik nákladné 

přejít od jednoho dodavatele ke druhému, v takovém případě je podnik 

závislý na daném dodavateli a není schopen proti tomu cokoli udělat atd. 

 

Na trhu, na kterém firma působí, nemají dodavatelé velký tlak na odběratele. 

Existuje možnost najít si jiného dodavatele materiálu či služeb a od současného odejít. 

Tento přechod není nákladný, je pouze spojen s rizikem, že firma nemusí být s novým 

dodavatelem plně spokojena.   

 

3.2.4.5.Hrozba substitučních výrobků  

 

Existence blízkých substitutů vytváří konkurenční hrozbu limitující ceny,  

za kterou podnik prodává, a tím limituje i ziskovost podniku. Mají-li však výrobky 

(služby) podniku málo blízkých substitutů, pak mají podniky příležitost zvýšit ceny 

a tím i výsledný zisk.  
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Hrozba substitutů

Čím lze zvýšit bariéry vstupu?

Hrozba vstupu 
nových 

konkurentů

Čím lze snížit 
vyjednávací sílu 

zákazníků

Vyjednávací síla 
dodavatelů

Vyjednávací síla 
zákazníků

Čím lze zlepšit naši 
pozici vůči 

dodavatelům

KONKURENČNÍ

PROSTŘEDÍ

Čím lze snížit 
hrozbu 

substitutů?

Jak lze zlepšit 
naši pozici vůči 

konkurenci

 
Obrázek č.2: Porterův model 
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3.2.5. Analýza SLEPTE 

 

Název SLEPTE (někdy také označována podle svého rozsahu jako STEP, PEST 

nebo SLEPT) analýzy tvoří začáteční písmena pěti oblastí vnějšího prostředí/faktorů, 

které tvoří základ této analýzy. Tyto oblasti makrookolí lze označit za klíčové. Jedná se 

o faktory politické, ekonomické, sociální a kulturní, technické a technologické  

a ekologické. Smyslem SLEPTE analýzy je formulovat odpovědi na následující otázky: 

 

a) Které z faktorů makrookolí mají vliv na podnik? 

b) Jaké jsou možné účinky těchto faktorů na činnost podniku? 

c) Které z faktorů ovlivňujících chování podniku budou v blízké budoucnosti 

nejdůležitější? 

 

Schopnost pochopit změny v makrookolí je velmi důležitá, protože vnímané 

změny vlivů prostředí signalizují potencionální potřebu změn strategie. Upozorňují  

na příležitosti a varují před riziky. Je dokázáno, že podniky, které jsou vnímavější vůči 

svému okolí, dosahují lepších výsledků, než ty, které vnímají své okolí mně citlivě. 

 

3.2.5.1.Sociální faktory 

 

Odrážejí vlivy ochrany životního prostředí, pracovní síly, průměrného věku  

a růstu populace, životní úrovně a životního stylu obyvatelstva. Sociální faktory 

zahrnují důvěru, ocenění, postoje, výběr a životní styl obyvatel. Tyto elementy jsou 

výsledkem kulturních, ekonomických, demografických, náboženských, vzdělávacích  

a etických podmínek života člověka. Podobně jako ostatní oblasti jsou i faktory sociální  

v neustálém vývoji, který plyne z úsilí jednotlivců naplnit své tužby a potřeby. Poznání 

trendů v této oblasti jednoznačně vede k získání předstihu před konkurenty v boji  

o zákazníka. 
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3.2.5.2.Legislativní faktory 

 

Zákonná omezení se dotýkají každé firmy prostřednictvím daňových zákonů, 

protimonopolních zákonů, cenové politiky, regulace exportu a importu, ochrany 

životního prostředí a mnoha dalších činností. Předpisy a vyhláškami je upravena  

i bezpečnost práce. Výše minimální mzdy, státem stanovené náhrady mezd, rozsah dané 

pracovní doby mohou výrazně ovlivnit náklady. Existence řady zákonů, právních norem 

a vyhlášek nejen vymezuje prostor pro podnikání, ale upravuje i samo podnikání a může 

významně ovlivnit rozhodování o budoucnosti podniku. 

 

3.2.5.3.Ekonomické faktory 

 

Ekonomické prostředí je určováno hospodářskou situací státu. Podnik je při svém 

rozhodování významně ovlivněn vývojem makroekonomických trendů. Základními 

indikátory stavu makroekonomického okolí, které mají bezprostřední vliv na plnění 

základních cílů každého podniku, jsou míra ekonomického růstu, úroková míra, míra 

inflace, daňová politika a směnný kurz. 

 

Míra ekonomického růstu ovlivňuje úspěšnost podniku na trhu tím, že přímo 

vyvolá rozsah i obsah příležitostí, ale současně i hrozeb, před které jsou podniky 

postaveny. Ekonomický růst vede ke zvýšené spotřebě, zvyšuje příležitosti na trhu  

a opačně. 

 

Podobně úroveň úrokové míry působí na celkovou výnosnost podniku a ovlivňuje 

skladbu použitých finančních prostředků a tím, že určuje cenu kapitálů, významně 

ovlivňuje investiční aktivitu podniku, resp. jeho rozvoj. Nízká úroveň úrokové míry 

představuje příležitosti pro realizaci podnikových záměrů. 

 

Míra inflace, je jedním ze základních ukazatelů charakterizujících stabilitu 

ekonomického vývoje. Vysoká míra inflace se negativně odráží v intenzitě investiční 

činnosti a limituje tak ekonomický rozvoj. 
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Dalším indikátorem je devizový kurz, který ovlivňuje především 

konkurenceschopnost podniků na zahraničních trzích. Vysoký kurz domácí měny 

zdražuje ceny našeho exportovaného zboží a snižuje se tak jeho konkurenceschopnost  

a naopak. Uvedené míry lze těžko prezentovat odděleně od sebe, neboť mezi nimi 

existují úzké souvislosti a vazby. Zachycení těchto souvislostí a promítnutí jejich vlivu 

na podnik, odhad a předvídání vývojových tendencí v této oblasti pak představuje 

dominantní úkol, jehož řešení je součástí procesu tvorby strategie.  

 

3.2.5.4.Politické faktory 

 
Politická stabilita země, členství v EU, kurz měny atd., to všechno významně 

ovlivňuje příležitosti podniků, ale zároveň to znamená i značná omezení. Politická 

omezení se dotýkají každého podniku formou daňových zákonů, v Německu například 

povinným členstvím v Obchodní a průmyslové komoře. 

 

3.2.5.5.Technické a technologické faktory 

 

K tomu aby se podnik vyhnul zaostalosti a prokazoval aktivní inovační činnost, 

musí být informován o technických a technologických změnách, které v okolí probíhají. 

Změny v této oblasti mohou náhle a velmi dramaticky ovlivnit okolí, ve které se podnik 

pohybuje. Předvídavost vývoje směrů technického rozvoje se může stát významných 

činitelem úspěšnosti podniku. Klíč k úspěšnému předvídání v této oblasti spočívá  

v přesném předvídání budoucích schopností a pravděpodobných vlivů. Souhrnná 

analýza vlivů technických a technologických změn představuje studie očekávaných 

vlivů nových technologií jak na stav okolí, tak na konkurenční pozice. Jako příklad 

může sloužit povinnost podniků investovat do technologií chránících životní prostředí.  

 

3.2.5.6.Ekologické faktory 

 
V poslední době často diskutovaná otázka ekologie respektive recyklace případně 

produktů na konci jejich životního cyklu se dostává i do všech firem jak výrobních, tak 
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poskytujících služby. Firmy musí dokládat, jak například nakládají s odpadem z výroby 

či provozu a do ceny spotřebičů se zahrnuje současně i cena za likvidaci produktu na 

konci jeho životního cyklu.  

 

Cílem SLEPTE analýzy není vypracovat vyčerpávající seznam těchto vlivů, neboť 

vlivy, které jsou velmi důležité pro jeden podnik, nemusí mít velkou váhu pro jiný 

podnik. Důležité je odlišit významné faktory právě pro určitý podnik. 
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3.2.6. Analýza mikroprostředí 

 

Analyzovat prostředí podniku znamená především posoudit charakteristiky trhu, 

na němž chceme svoje podnikání realizovat. Kromě úvah o trhu samotném v hranicích 

zamýšlených aktivit (lokální či regionální trh, celostátní působení podniku apod.)  

a předpokladů jeho dalšího vývoje (bude trh v příštích letech růst nebo stagnovat nebo 

se zmenšovat, jakým tempem a za jakých vnějších podmínek?) včetně případných 

možností geografického rozšiřování individuálního trhu do budoucna, je třeba 

především analyzovat: 

 

• naše zákazníky, zejména pak koncové zákazníky, jimž je určen náš produkt, ale 

též „dealery“ či „resellery“, jsou – li součástí našeho marketingového plánu, 

respektive marketingové části našeho podnikatelského plánu. 

 

• obchodní partnery, zejména pak naše „výrobní“ dodavatele částí a komponent, 

klíčových pro tvorbu našeho vlastního produktu služeb, účetních a daňových či 

jiných poradenských služeb, spedičních služeb, certifikačních organizací typu 

zkušeben apod. 

 

• konkurenci, a to pokud možno nejenom současnou, ale i budoucí, potenciálně 

vznikající konkurenty včetně vlivů odvozených například od nátlakových skupin 

charakteru místně silných lobby či „speciálních“ sítí lokálních vztahů s orgány 

municipální i státní správy (typicky „lobbing“ v oboru stavebnictví, ale i v řadě 

jiných souvisejících oblastí, například „s hygienou“, limity a různými kvótami, 

obecně pak „s razítky“ apod.). 

 

3.2.6.1.Zákazníci 

 

Podnikatelský plán je od samotného začátku spojen s představou úspěšné nabídky 

produktu a získání reálných zákazníků je tedy klíčovým úkolem jeho realizace. Už 

v rámci prvotních úvah jsme řešili, možná intuitivně a povrchně, otázku „kdo a proč,  

za jakých podmínek a kolik“ si vlastně našeho produktu bude kupovat. Platí sice, že 
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potenciální zákazník ve vztahu k našemu podniku a produktu na trh obecně neutrální 

(na rozdíl od naší konkurence, které nebudeme lhostejní), nelze však očekávat nebo 

dokonce spoléhat na to, že máme tak „skvělý“ produkt, k němuž si potenciální zákazníci 

sami najdou cestu.  

 

3.2.6.2.Odhad trhu 

 

Výstupem analýzy zákazníka budou též odhady velikostí cílových zákaznických 

segmentů, v součtu pak velikosti dostupného trhu, a to vždy pro určitou časovou 

periodu (typicky měsíc, kvartál či jeden rok). Většinou se budeme snažit při odhadu 

celkového počtu zákazníků na našem trhu postupovat směrem „shora dolů.“ Vychází se 

tudíž z „velkých čísel“ statistických údajů získaných od státních, místních nebo 

agenturních organizací, k nimž se lze dostat pomocí internetu. Podobně můžeme využít 

i informací o nám podobné konkurenční firmě a také využijeme i vlastních zkušeností, 

intuice vnímání trhu. Z těchto „velkých“ čísel pak na pozadí námi definovaných 

marketingových podmínek pro provozování vlastního podnikání odhadneme potenciální 

objemy našich vlastních prodejů v uvažované časové periodě, nečastěji postupně jako 

procentní části z výchozího trhu, o němž máme alespoň nějakou informaci. 

K peněžnímu odhadu trhu pak nejčastěji využijeme předpokládanou (či jinak 

odvozenou nebo odhadnutou) průměrnou částku, vtahující se na jeden náš obchod, 

zakázku či prodej. Střízlivost, logika a umírněnost jsou samozřejmostí při této činnosti 

zcela na místě. I tak půjde vždy jenom o více či méně úspěšný odhad a naši víru v jeho 

reálnost. 

 

 

3.2.6.3.Dodavatelé 

 

U dodavatelů je potřeba analyzovat dostupnost a náklady všech vstupů potřebných 

k výrobě a stabilitě dodávek. Náklady a dostupnost zdrojů jsou především určovány 

kvalitou vztahů mezi určitým podnikem a jeho dodavateli. Relativní sílu dodavatelů 

vůči jejich zákazníkům je možno dobře ohodnotit pomocí Porterova pětifaktorového 

modelu konkurenčního prostředí. Z hlediska vztahu dodavatel-odběratel je důležitá 
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samozřejmě i pozice odběratele. Síla odběratele je velká tehdy, když je odběratelský 

podnik velký, příp. monopolní, když odběratel představuje významnou část obchodu 

dodavatele a když odběratel může vertikálně integrovat zpětně. Naopak síla odběratele 

je malá, když podniká ve vysoce konkurenčním prostředí, když náklady na případnou 

substituci dodávek od dodavatele jsou velké, když dodávaný produkt netvoří 

významnou část výstupů výrobního procesu dodavatele a když dodavatel může 

vertikálně integrovat dopředně. Ve vztazích dodavatelů a odběratelů se stále více 

prosazují moderní principy organizace nákupních činností, za něž jsou považovány: 

 

„Single Sourcing“ – počet dodavatelů se omezuje. Tradiční zásada nákupu 

založeného na rozptýlení nakupovaného množství na co nejvíce zaměnitelných 

dodavatelů a uplatňování hrozby změny dodavatele je nahrazována partnerstvím  

v rámci hodnototvorného řetězce. 

 

Princip výrobního partnerství - vychází z poznání, že v současném vysoce 

konkurenčním prostředí je předpokladem úspěchu spíše oboustranné transparentní 

partnerství mezi výrobcem a dodavatelem než konkurenčními vztahy. Spolupráce musí 

být permanentní a dlouhodobá. Měla by začínat už v ranných fázích vývoje výrobku  

a pokračovat přes přípravu výrobu, výrobu až po např. likvidaci odpadu. 

 

 

 

 



  30

3.3. Analýza vnitřního prostředí 

 
Mluví-li se o vnitřním prostředí, je tím míněno vše, co se nachází uvnitř podniku, 

co ovlivňuje jeho chod, co způsobuje, že firma nakupuje, zaměstnává, vyrábí, prodává  

a dosahuje zisků. Vnitřní prostředí tedy je možné charakterizovat, jako soubor řady 

činitelů ovlivňovaných a ovlivňujících se navzájem. 

 

Možnosti podniku jsou dány nejen zohledněním podmínek externího prostředí, ale 

hlavně úspěšnost zvolené strategie je závislá na jeho vnitřních silách a schopnostech 

minimalizovat slabé stránky. 

 

Základem úspěšné strategie je její soulad mezi podnikovými zdroji a schopnostmi  

s podmínkami vnějšího prostředí. Proto nutností při přípravě strategie je provést 

dokonalou interní analýzu a současně zhodnotit i možnosti reakce podniku na vnější 

prostředí. K tomu můžeme použít několik metod. 

 

3.3.1. Dosavadní strategie a její zhodnocení 

 

Podrobné zhodnocení dosavadní strategie směřuje k vytvoření představy, zda je 

nutno vytvářet novou strategii, nebo opravit a doplnit strategii dosavadní. Úspěch 

strategie lze zhodnotit za pomocí následujících indikátorů, které jsou podle považovány 

za klíčové: 

 

- zlepšování/zhoršování konkurenční pozice podniku 

- růst/pokles prodeje produktů podniku ve srovnání s růstem/poklesem trhu 

- růst/pokles relativního podílu podniku na trhu 

- vývoj čistého zisku a návratnost investic 
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3.3.2.  Funkcionální analýza 

 

Cílem funkcionální analýzy je zjištění jednotlivých podnikových činností. 

Obvykle jsou brány v potaz tyto funkcionální oblasti: 

• marketing  

• finance 

• výroba  

• úroveň řízení 

• personalistika 

 

To jsou klíčová místa pro fungování podniku. Účelem této analýzy je zjistit, jak 

jednotlivé činnosti probíhají a zda je nelze zkvalitnit. 
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4. Praktická východiska 

 

4.1. Analýza vnějšího prostředí 

4.1.1. SLEPTE analýza 

 

4.1.1.1.Sociální faktory 

 

• Vývoj populace 

Počet obyvatel Německa v posledních letech vykazuje rostoucí tendenci. Je to 

zapříčiněno především neustálým přílivem přistěhovalců. Od roku 2004 se snaží 

německá vláda získat kvalifikované vysokoškolsky vzdělané pracovníky s technickým 

vzděláním z východní Evropy (resp. z novějších členských zemí) prostřednictvím 

usnadňování zaměstnávání těchto nově příchozích pracovníků. V roce 2007 sice 

Německo ohlásilo garantovaný příjem pro nově příchozí vysoce kvalifikované 

zaměstnance 80 tisíc EUR ročně, což si samozřejmě firmy nemohly dovolit a raději 

preferovali německé zaměstnance respektive tzv. starousedlíky, což jsou sice cizinci, ale 

s neomezeným pracovním povolením a trvalým pobytem na území Německa.  

 

Německo bude muset dřív nebo později otevřít svůj pracovní trh i novějším 

členským zemím (tímto jsou myšleny země jako Česká republika, Slovensko, 

Maďarsko, Polsko atd.) a tudíž se bojí přílivu nekvalifikovaných pracovních sil ze 

zahraničí. Na druhou stranu převažuje názor, že Německo si s tímto přílivem poradí a 

cizince odradí nesmírně komplikovaný byrokratický aparát. Proces zaměstnávání je i 

pro normálního občana, stejně jako pro cizince s pracovním povolením, velice 

zdlouhavá a složitá záležitost. Možná proto nebo právě proto někteří zaměstnavatelé 

dávají přednost práci „na černo“ nebo sice legálně, ale na živnostenský list.  

 

Kromě těchto opatření se snaží německá vláda zvyšovat porodnost a podporovat 

rodičovství, ženy nyní dostávají 60% své průměrné mzdy za poslední odpracovaný rok, 

maximálně však do výše 1800€ měsíčně. Pro mnoho párů bylo toto zavedení impulsem 
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k pořízení potomka, takže se porodnost mírně zvedla, ale i přesto populace Německa 

stárne. A v budoucnu se má tento trend stárnutí populace ještě zesilovat. Zatímco 

v generaci dnešních rodičů připadalo na jednu matku 2,5 dětí, v současné generaci je to 

jen 1,2 dítěte. 

Na grafu níže je vidět vývoj počtu obyvatel Německa od roku 1991 do roku 2007. 

Jak je patrné, má rostoucí tendenci. 

Vývoj počtu obyvatel v Německu
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Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel v Německu 
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• Imigranti 

 

Imigranti se podílejí na počtu obyvatel v Německu nemalým dílem. Jen obyvatel 

s tureckým původem je legálně žijících na německém území 8 milionů. Pak následují 

jako druhá nejpočetnější menšina Italové s 1,5 miliónem obyvatel. Dalšími početnějšími 

menšinami jsou obyvatelé ze zemí bývalého Sovětského svazu, Číny, Koreje  

a východních evropských zemí.  Česká republika je až na 18. místě co do počtu legálně 

žijících občanů. Je však do celkového počtu nutné zohlednit ještě velké množství 

nelegálně žijících cizinců, jejichž počet je předmětem dohadů a odhadů, ale obecně se 

tvrdí, že je to 800 tisíc až milion nelegálně žijících osob.  
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Graf č.2: Vývoj počtu příchozích imigrantů 
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• Nezaměstnanost 

 

Míra nezaměstnanosti v Německu se v současnosti pohybuje kolem 8%, i když 

toto číslo je velmi relativní a nepřesné, protože do počtu nezaměstnaných jsou zahrnuti i 

lidé, kteří nepracují dobrovolně (ženy v domácnosti atd.) a lidé pracující „na černo“  

a přitom pobírající podporu v nezaměstnanosti. Sociální systém Německa k tomuto 

způsobu „obživy“ hodně svádí. Navíc se míra nezaměstnanosti velmi liší mezi státy 

bývalého Západního a Východního Německa. Pro příklad: míra nezaměstnanosti 

v Sasku, kde společnost Mugler AG sídlí, je v současnosti asi 12%, kdežto třeba 

v Bádensku – Würtenbersku nebo Bavorsku jsou to 4%, což by podle německého 

statistického úřadu měly být především dobrovolně nezaměstnaní. 
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Graf č. 3: Vývoj procenta nezaměstnanosti 

 

4.1.1.2.Legislativní faktory 

 

Činnost společnosti Mugler AG, stejně jako jiných podniků je upravována 

zákoníkem práce, občanským, živnostenským a obchodním zákonem, pak jsou to 

daňové zákony, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o účetnictví atd. I když  

ke změnám nedochází často, je nutné zákony sledovat a chovat se v souladu s nimi. 
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Dalším legislativním „mantinelem“ je povinné členství v Průmyslové a obchodní 

komoře (Industrie- und Handelskammer), malým a středním firmám až tolik nepřináší  

a navíc je zde povinný roční poplatek asi 20 tis. EUR. 

 

Zařízení dodávaná firmou mají veškerou potřebnou certifikaci v souladu 

s předpisy Evropské unie, stejně jako všichni zaměstnanci pravidelně absolvují školení 

o bezpečnosti práce a všichni musí jednou za dva roky obnovit oprávnění pro práci  

ve výškách, které je pro práci většiny zaměstnanců nezbytné. 

  

4.1.1.3.Ekonomické faktory 

 

Meziroční změna německé ekonomiky má a ještě nějakou dobu bude mít klesající 

tendenci (viz graf), nicméně v posledních letech je pořád zaznamenáván nárůst HDP,  

i když není tak dynamický, jako například v české ekonomice. Je to ovlivněno mimo 

jiné přesunem výroby do jiných zemí, kde je levnější pracovní síla. Očekává se ještě asi 

dva roky mírný pokles. 

 

Míra růstu reálného HDP oproti předchozímu roku
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Graf č. 4: Míra růstu reálného HDP oproti předchozímu roku 
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• Míra inflace 

 

Míra inflace v Německu se drží pod hranicí 2,5% a má stoupající tendenci. 

V příštích letech bude ještě stoupat, ale neměla by se dostat po tříprocentní hranici.  

Na míře inflace se často podepisují různá nařízení Evropské unie. Tato prognóza inflace 

je vždy podmíněna nejistotou a prakticky nepredikovatelná trajektorií měnového kursu. 
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Graf č. 5: Vývoj procenta inflace 
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• Vývoj kurzu eura 

 

Dodavateli strojů firmy Mugler je - jak bude podrobněji rozebráno v další 

podkapitole – kromě domácích (německých) partnerů i americká společnost SIXTNET 

a švýcarská společnost Keymile. Firma za dodávky zařízení od amerického partnera 

neplatí eurem, ale zejména dolary (platební styk s Keymile probíhá výhradně v eurech). 

Proto je vývoj a změna devizového kurzu eura k dolaru pro firmu velmi důležitá. Silné 

euro zlevňuje nákupní cenu zařízení a umožňuje tak zvýšení zisku či prostor  

pro zlevnění konečné ceny pro zákazníky a získání tak konkurenční výhody. Sledování 

vývoje a prognózy devizových kurzů je pro firmu důležité také proto, že své finanční 

prostředky drží právě v eurech a dolarech a v případě jejich znehodnocování může dojít 

k nemalým ztrátám. 

 

 
Graf č. 6: Vývoj kurzu eura k americkému dolaru 

 

4.1.1.4.Politické faktory 

 

Politická situace je v tuto chvíli relativně klidná, neprobíhají žádná zásadní 

jednání o výrazných změnách, proto se nepředpokládá, že by politická situace 

v Německu mohla výrazně ovlivnit fungování firmy. V USA je situace jiná, je před 

prezidentskými volbami a lze těžko usuzovat, zda se situace změní nebo ne. 
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4.1.1.5.Technologické a technické faktory 

 

Fyzická životnost přístrojů a zařízení, jejichž prodejem a instalací se Mugler AG 

zabývá, může dosáhnout i více než 10 let, morální životnost je však výrazně kratší. 

Použití těchto zařízení je velmi široké a přístroje se dají jednoduše nastavit či 

modifikovat pro různé druhy činností. 

 

I když je tedy nepravděpodobné, že by se v blízké budoucnosti objevila nějaká 

nová revoluční technologie, která by nahradila tu současnou, je jistě velmi důležité 

sledovat vývoj v této oblasti. Zdrojem užitečných informací mohou být odborné 

veletrhy a výstavy a to nejen v Německu, ale i v zahraničí.  

 

Každoročně se na trhu objevují nové trendy zejména v oblasti průmyslové 

komunikace a je nutno s těmito trendy držet krok. Je nezbytné neustále studovat 

odbornou literaturu a sledovat i mimo jiné, co dělá a nabízí konkurence. V dnešní době 

je to na internetu možné, aniž by to konkurenční podnik zjistil.  

 

Firma by však neměla jen pasivně přejímat již objevené novinky, ale měla by se  

na jejich tvoření aktivně účastnit. Velkou příležitost vidím například v navázání 

spolupráce s některou z technických univerzit v okolí při vývoji lepších technologií či 

technologických postupů. Rozhodně se vyplatí sledovat odbornou literaturu  

a navštěvovat semináře, aby byla firma „v obraze,“ co se novinek v oboru týká  

a dokázala se včas přizpůsobit. 

 

4.1.1.6.Ekologie a životní prostředí 

 

Společnost Mugler AG dbá na životní prostředí a dodržuje „pravidla“ udržitelného 

rozvoje. Snaží se šetřit energií a třídí odpad. Co se produktů týče, je zaručena jejich 

bezpečná likvidace. Produkty dodavatelů Keymile a SIXTNET budou zasílány výrobci 

zpět a ten zajistí jejich správnou a ekologickou likvidaci. Stejně tak je to i s ostatními 

produkty mimo průmyslovou komunikaci. Ocelové konstrukce používané pro stavbu 

antén a vysílačů jsou recyklovatelné přímo ve firmě jejich výrobce – dodavatele. 
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Momentálně je v jednání postup recyklace nebo likvidace patentovaného materiálu 

Tecryl®, materiál na pohled i dotek podobný laminátu. Jeho životnost by měla být až 

třicet let, je používán teprve asi pět let, nicméně je nutné už teď myslet na jeho 

likvidaci. 

 

 

 

4.1.2. SWOT analýza společnosti Mugler AG 

 

SWOT analýza by měla být objektivní analýzou, to znamená, že by neměla 

vyjadřovat jenom subjektivní názor zpracovatele analýzy. Níže uvedená tabulka byla 

odsouhlasena vedením společnosti Mugler AG a jejich připomínky byly doplněny. 

Podotýkám, že žádnou část ze sekce „Slabé stránky“ jsem neodstranila, ani navzdory 

naléhání. Nezbyla by tak žádná objektivita. 
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SWOT 
analýza 

společnosti 
Mugler AG 

Silné stránky – S 
1.  Mnoholetá tradice – 

známá obchodní značka 
2.  Kvalita nabízených služeb 
3.  Zkušenosti zaměstnanců 
4.  Dobrá orientace na trhu 
5.  Komplexnost nabízených  

služeb 
6.  Výhradní zastoupení 

značky SIXTNET v 
Německu 

7.  Orientace nejen na velké 
zákazníky 

Slabé stránky – W 
1. Chybějící kompletní 

strategie 
2. Vyšší cena některých 

služeb ve srovnání 
s konkurencí 

3. Zanedbání některých 
zákazníků 

4. Nedostatek 
kvalifikovaných 
zaměstnanců marketingu 

5. Laxní postoj majitelů 
firmy ke změnám 

 Příležitosti – O 
1.  Příznivý trend růstu 

ekonomiky 
2.  Vyšší poptávka  

po komplexních řešeních 
průmyslové komunikace 

3.  Růst strojírenského, 
farmaceutického  
a automobilového průmyslu 

4.  Zaměřit se na individuální 
potřeby zákazníků 

5.  Vzrůstající potřeby  
na zabezpečení firem 

6.  Malá konkurence  
v průmyslových modemech 

7.  Možnost spolupráce  
s zahraničními vysokými 
školami 

8.  Oslovení nového segmentu 
zákazníků 

SO Strategie 
1. Využití růstu 

automobilového, 
chemického  
a farmaceutického 
průmyslu 

2. Nabídnout zákazníkům 
nové systémy průmyslové 
komunikace 

3. Využít dokonale potenciál 
průmyslových modemů 

 

WO Strategie 
1. Vytvoření nové kompletní 

strategie 
2. Důraz na zákazníka – 

snaha o jeho maximální 
spokojenost 

3. Zaměstnat fundovaného 
zaměstnance marketingu 

4. Založit oddělení 
marketingu 

5. Vytvořit se všemi 
zákazníky pevné vztahy 

Hrozby – T 
1. Tvrdý konkurenční boj 
2. Hrozba vstupu nové 

konkurence 
3. Cenová politika 

konkurence 
4. Vyjednávací síla 

zákazníků – požadavky na 
nízkou cenu a více služeb 

ST  Strategie 
1. Uplatnit konkurenční 

výhody a zkušenosti v boji 
s konkurencí 

2. Podrobně sledovat 
konkurenci 

3. Zprovoznit horkou linku 
pro případné dodatečné 
požadavky zákazníků 

4. Ukázat zákazníkům silné 
stránky společnosti 

WT Strategie 
1. Vytvoření nové komplexní 

strategie, která bude 
flexibilně reagovat 
v případě ohrožení 
vlastních zájmů 
konkurencí 

2. Vyjednávání s dodavateli 
a tlak na nižší cenu 

3. Důsledná péče o dobrou 
pověst firmy 

4. Nechat provést interní 
audit 

Tabulka č. 2: SWOT analýza společnosti Mugler AG 
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4.1.2.1.Doporučení a návrhy 

 

a) Formulace strategických cílů a tvorba strategie 

 

Považuji za zcela nezbytné buď změnit stávající strategii nebo stanovit zcela 

novou a jasně formulovat dlouhodobé cíle. Bez jasné strategie, jejího zavedení do všech 

sfér firmy a důsledné kontroly, nemůže společnost Mugler AG z dlouhodobého hlediska 

prosperovat. Se současnou strategií se možná na trhu ještě chvíli udrží, protože má stálé 

zákazníky, nicméně z dlouhodobého hlediska by to nemělo dlouhého trvání. Je také 

nezbytně nutné nalézt konkurenční výhody a jejich využití v konkurenčním boji. 

 

b) Přijetí marketingového odborníka 

 

Podle mého názoru ve firmě velmi chybí marketingový odborník, který by měl  

na starosti podporu prodeje a hlavně systematické vyhledávání potenciálních  

a segmentování nových zákazníků. Tento post by jistě ulehčil práci zaměstnancům 

odbytu a oddělení průmyslové komunikace. V této chvíli se o marketing průmyslové 

komunikace stará technik, který sice rozumí průmyslové komunikaci, nicméně mu 

naprosto chybí ekonomické vzdělání i praktické zkušenosti, což se nutně musí  

na marketingu firmy projevit. Tento návrh se setkal s velkým odporem vedení firmy, 

kterým jde o především o úsporu finančních prostředků za nového zaměstnance, i 

navzdory tomu, že firma své zaměstnance platí velmi podprůměrně. 

 

c) Péče o dobrou pověst firmy 

 

Firma musí starostlivě pečovat o dobrou pověst firmy. Nesmí se opakovat chyby, 

které v minulosti znamenaly ztrátu zákazníka a zejména pak velmi negativní reference 

od nich. Pověst firmy je momentálně taková, že je levná, poměrně rychlá, i když 

rychlost někdy bývá na úkor kvality. Jenže to, že je levná se promítá na platech 

zaměstnanců, kdy firma spoléhá na svoji pozici na pracovním trhu v Sasku, kde není 

dost pracovních pozic v oboru např. pro elektroinženýry nebo stavební inženýry.  
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d) Rating a služby poradenské firmy 

 

Společnost by měla využít možnosti například Internet ratingu, na jehož základě 

by mohla získat výhodnější bankovní úvěry pro financování rozšíření činnosti a tím 

samozřejmě růst firmy. Internet rating není v dnešní době nic nedostupného nebo 

finančně náročného, je dokonce možné si jej objednat přes internet. V Německu se jeho 

ceny pohybují kolem 200 €.  

 

Dále rozhodně doporučuji nechat vypracovat interní audit nebo strategickou 

analýzu od specializované poradenské firmy, protože chápu, že se středně velká 

společnost nebude řídit výsledky zkoumání v diplomové práci.  

 

 

 

4.1.3. Porterův model konkurenčního prostředí podniku 

v podmínkách Mugler AG 

 

V návaznosti na teoretickou část byla provedena Porterova analýza podle 

pětifakotového modelu sil ovlivňujících společnost. 

 

a) Potenciální a noví konkurenti 

 

Společnost Mugler AG si uvědomuje, že v odvětví, kde podniká, existuje možnost  

a pravděpodobnost vstupu nových konkurentů. Je to dáno možností konkurenčních 

firem, kdy si mohou instalaci zařízení pro průmyslovou komunikaci přibrat jako 

vedlejší činnost své firmy. Na základě těchto fakt lze říci, že hrozba je relativně vysoká. 

Podnik se tedy musí snažit upevnit na trhu svoji pozici a zachovat si dobré jméno. 
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b) Rivalita podniků působících na trhu 

 

V případě společnosti Mugler AG je způsobem diferenciace od ostatních firem 

především komplexnost služeb jako například non-stop telefonní linka, kdyby se 

vyskytl například problém s některým z instalovaných zařízení. Rivalitu mezi 

existujícími konkurenty tedy také hodnotím jako středně vysokou.  

 

c) Vyjednávací síla zákazníků 

 

Jedním z klíčových zákazníků je společnost Jena Pharm AG, která je jednou 

z největších společností ve farmaceutickém průmyslu na území Německa. A vzhledem 

k častým změnám ve výrobě a systému si tato společnost často objednává zařízení právě 

od společnosti Mugler AG. Společnost Mugler AG se zase firmě Jena Pharm snaží 

přizpůsobit, co se rychlosti provedení a ceny zakázky týká, podle hesla „Náš zákazník, 

náš pán.“ I když často to bývá na úkor kvality zpracování a společnost Mugler AG  

a v některých případech dochází i upozadění menších zákaznických firem. Vyjednávací 

síla větších zákazníků je tedy relativně vysoká. Proto by si měla společnost Mugler AG 

vytvořit s Jena Pharm a dalšími velkými zákazníky taková vztah, kdy by došly 

spokojenosti obě strany a žádný z klientů neměl důvod přejít ke konkurenci.  

 

d) Vyjednávací síla dodavatelů 

 

Dodavatelé společnosti Mugler AG jsou ve svém oboru řazeni do kategorie 

středně velkých firem s dobrou pozicí na domovských trzích. Společnost Mugler AG 

musí respektovat případné zvyšování cen svých dodavatelů, ke kterému zpravidla 

dochází v důsledku objektivního zvyšování nákladů na jejich straně nebo při výrazných 

změnách měnového kurzu, protože dodavatelská společnost SIXTNET je ze Spojených 

států a společnost Keymile ze Švýcarska. V těchto případech vytvoří firma nové ceníky 

a navýšení cen musí zohlednit i v tvorbě realizačních cen. Je však nutné zmínit, že 

stejně jako jsou důležití jednotliví dodavatelé pro Mugler AG, tak si i oni zpětně 

uvědomují důležitost tohoto pro ně velice významného odběratele a snaží se si ho 

udržet.  
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Je tudíž jasné, že se nejedná o zanedbatelného zákazníka a že firma ví o jejich 

konkurenci, tz. jsou nahraditelní. Proto lze vyjednávací sílu dodavatelů považovat  

za relativně vyrovnanou, protože s dodavateli existuje vzájemný respekt. 

 

e) Hrozba substitutů 

 

K produktům jako jsou průmyslové modemy, switche nebo alarmy jsou jen část 

celkové nabídky společnosti Mugler a je tudíž docela zřejmé, že na trhu je možné nalézt 

velké množství substitutů. Proto hodnotím tuto hrozbu jako relativně vysokou. Při volbě 

zákazníka hraje jistě jednu z hlavních rolí i cena, kdy jedním z faktů, který může 

„nahrávat“ společnosti Mugler AG je, že jsou z jeho strany poskytovány služby 

komplexně, tj. včetně návrhu, zaměření, výroby, dopravy a montáže a plánovaná „horká 

linka,“ což není nabízené každým z konkurenčních podniků. 
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4.1.4. Analýza mikroprostředí 

 

4.1.4.1.Zákazníci 

 

Už na začátku bylo uvedeno, že společnost Mugler AG dodává široké množství 

zařízení pro průmyslovou komunikaci, zejména modemů, switchů a alarmů, které 

nacházejí uplatnění ve strojírenství, chemickém, farmaceutickém nebo potravinářském 

průmyslu. Proto je evidentní, že zákazníky společnosti Mugler AG jsou především 

výrobní firmy podnikající ve výše zmíněných odvětvích, a to především středně velké  

a velké podniky, fungující na území Německa. Mezi klíčové zákazníky patří následující 

firmy: 

• Jena Pharm AG 

• FBM Maschinenbaugesellschaft GmbH & CO KG 

• AXA Entwicklungs – und Maschinenbaugesellschaft AG 

• Noppel Sinsheim GmbH 

• Z menších firem jsou to BBL, Stram – MPS atd. 

 

4.1.4.2.Dodavatelé 

 

Klíčovým dodavatelem produktů pro průmyslovou komunikaci je americká 

společnost SIXTNET. Mugler AG od ni koupil v roce 2006 licenci na poskytování 

jejích produktů na evropském trhu. Kompletní montáž však provádí jen v Německu. 

Dalším hlavním dodavatelem je švýcarská společnost Keymile, jejímž certifikovaným 

poskytovatelem pro Německo je právě Mugler AG. 

 

Zařízení pro průmyslovou komunikaci je dodáváno již zmiňovanou firmou 

SIXTNET, ale je nutné počítat, že každý rok dochází k určitým meziročním nárůstům 

dodavatelských cen, nicméně tento nárůst není nijak závratný. Avšak zvyšující se tlaky 

konkurence a požadavky zákazníků na snižovaní cen, nutí firmu Mugler naopak 

vyjednávat o snížení cen. Tyto tlaky jsou zřejmé zejména v oblasti průmyslových 

modemů, kde je konkurence největší a proto v současné době takovéto jednání už 
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probíhají. Obávám se však, že vyjednávací síla firmy Mugler AG s těmito dodavateli 

není významně velká a že nebude dosaženo uspokojivých výsledků. 

 

Dodavatelé poskytují technickou a odbornou pomoc při řešení různých problémů  

a také na vyžádání dodávají propagační materiály ke svým produktům. 

 

4.1.4.3.Konkurence 

 

Jak již bylo uvedeno v teoretické části této diplomové práce, prvním krokem 

poznání konkurence je její správná identifikace a klasifikace. Bohužel v této diplomové 

práci není dost prostoru, ani to není jejím cílem, na detailní analýzu, která by podrobněji 

ukázala, na kterou cílovou skupinu zákazníku se jednotlivé konkurenční firmy zaměřují 

a stejně tak, která by se pokusila odhalit jejich strategie a cíle.  

 

Bude však patrně nezbytné znát počet společností, které nabízejí stejné nebo 

podobné portfolio výrobků jako společnost Mugler AG a jsou tedy nejbližšími 

konkurenty, tudíž potenciálním nebezpečím a které společnosti nabízejí alespoň některé 

prvky z celé škály produktů společnosti Mugler AG. 

 

Podle výše uvedených kritérií byly identifikovány a stanoveny dvě skupiny: 

 

4.2.2.1. Konkurence s totožným sortimentem 

 

Stejně komplexní nabídku zařízení a služeb jako Mugler AG mají na německém 

trhu dvě firmy. Jedná se o firmu BAUSER GmbH & Co. KG, která se zabývá mimo jiné 

průmyslovou komunikací obecně pro strojírenství a firma Hirschmann Electronics, 

která produkuje široké spektrum produktů pro obecnou nebo specifickou průmyslovou 

komunikaci. 
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4.2.2.2. Konkurence specializující se na podobnou techniku 

přenosu dat 

 

V oblasti techniky přenosu dat má firma výrazně větší konkurenci, než je tomu 

v předchozí skupině. Výrobou a prodejem těchto zařízení a služeb se jen v Německu 

zabývá asi dalších šest firem. Většinou tato zařízení a jejich instalaci nabízejí jako 

vedlejší produkt své činnosti. Nejsou na této činnosti závislé, proto si mohou dovolit 

tzv. „jít pod cenu.“  

 

Mezi hlavní konkurenty patří INSYS MICROELECTRONICS GmbH, která je 

dodavatelem a výrobcem svých vlastních zařízení a systémů.  

 

Dále pak Interessengemeinschaft SERCOS, která se ale zaměřuje zejména  

na dodávky komplexního zařízení pro výrobní průmysl. SERCOS má na trhu dobrou 

pozici hlavně proto, že dokáže poskytovat zakázky přímo na míru zákazníkovi, což 

Mugler AG může jen v omezené míře.  

 

Potom za zmínku stojí ARCOR a KELLNER TELECOM. Obě společnosti patří 

mezi poskytovatele telekomunikačních služeb a v poskytují i určitá zařízení pro přenos 

dat, a to konkrétně průmyslové modemy. 

 

Společností je samozřejmě víc, ale jsou to většinou malé firmy, nebo firmy, které 

instalují zařízení jen jako vedlejší činnost, proto nemohou zcela konkurovat společnosti 

Mugler AG. 
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4.2.  Analýza vnitřního prostředí 

4.2.1. Dosavadní strategie a její zhodnocení 

 
Společnost Mugler AG patří mezi ty firmy, které se orientují na spíše  

na „spokojenost“ než na „maximalizaci.“ Mají stanovený cílový zisk, který celkem 

jednoduše dosáhnou, ale dál už se nesnaží, i když by bylo možné dosáhnout vyššího 

zisku i lepších finančních výsledků použitím jiné strategie. 

 

Během zpracovávání této diplomové práce se ukázalo, že Mugler AG nemá 

žádnou vypracovanou strategii a řídí se nahodile, podle cen konkurence. Například při 

výběrovém řízení klientské firmy nasadí cenu o něco níž, než konkurence, ala jakmile 

jde konkurence s cenou dolů, Mugler AG přidá do své ceny další služby nebo stanoví 

mnohem dřívější datum předání zakázky. Zatím se touto taktikou podařilo získat 

několik klientů, avšak tyto klienty může společnost rychle ztratit, protože dodávka 

v příliš krátkém termínu se negativně promítne do kvality.  

 

Na základě šetření potřebných k diplomové práci bylo zjištěno, že strategické 

řízení firmy je velice slabé, což je způsobeno především nedostatkem úžeji 

specializovaných manažerů ve vedení společnosti, které se příliš upíná jen k řešení 

operativních cílů. Jak řeklo shodně několik zaměstnanců odbytu, hlavním a společným 

cílem společnosti Mugler AG je „hlavně nějak přežít.“ Což je samozřejmě špatně, ale 

vedení tento názor kategoricky odmítá. 

 

Řešením tohoto problému by mohlo být právě, již výše zmiňované přijetí 

odborníků na řízení firem, tomu se ale pochopitelně stávající vedení brání, protože 

generálním ředitelem je zakladatel firmy a jeho zástupcem je jeho společník (druhý  

ze dvou původních zakladatelů) a právě v tomto je ukryt „mantinel“ růstu firmy. 

Majitelé nikdy nepřijmou nové zaměstnance do vyšších pozic, než jsou oni sami, 

protože se obávají ztráty kontroly nad firmou. Tímto si ale firma uzavírá možnost 

dalšího růstu.  
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4.2.2. Funkcionální analýza 

 

4.2.2.1.Marketing 

 

Podpora prodeje 

Firma má i vlastní internetové stránky, které jsou po stránce provedení designu 

pěkné, ale po obsahové stránce potenciálnímu zákazníkovi moc neřeknou. Na vyžádání 

lze však dostat od firmy CD s kompletními informacemi o všech svých produktech. 

Bohužel toto se zájemce ze stránek firmy nedozví.  

 

Společnost Mugler AG pravidelně vystavuje na odborných veletrzích 

v Düsseldorfu. Účast na veletrzích přináší firmě velké výhody. Především představuje 

jedinečnou příležitost k navázání nových obchodních kontaktů (často se také stává, že 

přímo na veletrhu jsou domluveny či podepsány nové smlouvy o prodeji stroje),  

k podpoře již existujících obchodních vztahů, ale také napomáhá udržovat si přehled  

o technologických novinkách a trendech a v neposlední řadě také sledovat aktivity staré 

či vstup nové konkurence. 

 

 

Reklama 

 

Vzhledem k tomu, že koncovým zákazníkem společnosti Mugler AG jsou další 

firmy, není reklama klíčovým prvkem k podpoře prodeje. Firma se kromě svých 

internetových stránek prezentuje v odborných časopisech, na odborných seminářích 

respektive konferencích. Reklama v rádiích či v televizi by neměla pro firmu žádný 

efekt.  
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Prodej produktů a služeb 

 

Firma by měla potenciální zákaznické firmy sama vyhledávat a oslovovat. Spousta 

partnerských společností se o Mugler AG dozvěděli zcela náhodou. Proto by společnost 

měla stanovit člověka, který by se zabýval oslovováním klientských firem a nabízením 

produktů. V případě zájmu by zaslal informační CD. O všech takto oslovených 

klientech by se měla vést evidence (resp. databáze), aby bylo patrné, z jakého segmentu 

vzejde nejvíce zákazníků. 

 

Finance 

Finanční analýza 
 

Analýza finančních výkazů – horizontální/vertikální analýza 

 

Za základní prostředek níže uvedené finanční analýzy byla zvolena horizontální  

a vertikální analýza, která odhalí základní vývoj společnosti v širších souvislostech  

a napoví hodnocení jednotlivých poměrových ukazatelů finanční analýzy. V případě 

horizontální analýzy je předmětem hodnocení meziroční vývoj jednotlivých 

rozvahových položek, který je následně hodnocen v kontextu důležitých skutečností, 

které se ve firmě udály, resp. v kontextu oborového vývoje. 

 

Zpracovaná horizontální analýza společnosti Mugler AG poskytuje pouze stručný 

přehled, protože finanční výkazy byly poskytnuty jen za poslední tři roky. Nicméně již 

pohled do těchto stručných údajů odhaluje zajímavé skutečnosti. Jak již bylo uvedeno, 

společnost se zabývá především budováním telekomunikačních sítí, resp. jiných sítí  

pro přenos dat vzduchem i po zemi a to na především na dálku, v menší míře též 

v rámci budov. 

 

Popsaná činnost je do značné míry specifická a nelze ji hodnotit přísně dle 

kontextu ostatních telekomunikačních firem. Budování sítí je činností spíše nahodilou, 

čímž se významně liší od pravidelného poskytování telekomunikačních služeb. 

Dramatické změny v objemu tržeb jsou tak spíše na denním pořádku a závisí především 
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na nově nasmlouvaných dodávkách antén či vysílačů. Dodávky technologií pro mobilní 

operátory apod. jsou také spíše cyklického charakteru, protože budování, rekonstrukce 

nebo kontrola sítí probíhá jednou za čas. Navíc vzhledem k pokrytí signálu v EU se 

budování sítí spíše omezilo na obnovu technologií, nebo na upgrade jednotlivých řešení. 

 

Výše popsané faktory se promítají do celkového hodnocení finanční analýzy 

společnosti a mají zásadní vliv na většinu výrazných změn. Společnost jako celek 

neprochází výraznými změnami, neúčastní se akviziční činnosti a neprodává své 

majetkové účasti v jiných společnostech. Prochází tak spíše evolučním než revolučním 

vývojem včetně stabilní personální základny. 

 

Horizontální analýza aktiv 

 

Celková bilanční suma společnosti se ve sledovaném období změnila poměrně 

výrazně především mezi lety 2004 a 2005, tzn. o 27 %. Většinu z uvedeného růstu 

způsobil dramatický, téměř dvojnásobný růst oběžných aktiv v roce 2005, především 

v položkách zásob výrobků a krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. Jednalo 

se o skokové navýšení popsaných položek, které se mezi lety 2005 a 2006 neopakovalo. 

Bylo způsobeno změnou v chování odběratelů, kteří výrazným způsobem prodloužili 

požadavek na splatnost svých závazků, čemuž společnost vyhověla. Růst zásob výrobků 

(prvky datových sítí) je výrazný a odráží spíše skutečnost, kdy před samotnou realizací 

výstavby sítě je nutné jednotlivé síťové prvky objednat nebo nechat vyrobit. Následný 

růst tržeb v letech 2005 a 2006 částečně popisuje příčinu výrazného růstu zásob 

výrobků. 

 

Další pozornost je věnována ostatním položkám s výraznými změnami, mezi které 

patří výrazný pokles hodnoty dlouhodobého majetku. Společnost provozuje svou 

činnost ve vlastních i pronajatých prostorách a základ jejího dlouhodobého majetku 

tvoří samostatné movité věci. Rychlá investiční výstavba před rokem (včetně) 2004 

způsobila následný pokles hodnoty SMV vlivem odpisů. Společnost se přizpůsobila 

fungování klíčových zákazníků a také plánuje svou investiční výstavbu v cyklech 

přibližně kopírujících životnost majetku. Masové investice do rozšíření kapacit nejsou 

nutné, protože velikostně společnost spíše stagnuje. Výraznější nárůst lze vysledovat 
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v roce 2005 v položce staveb, kdy společnost zakoupila novou budovu pro svou činnost 

a snížila svou závislost na pronájmu prostor. 

 

Nejvýraznější příčinou poklesu dlouhodobého majetku společnosti bylo snížení 

položky dlouhodobého finančního majetku mezi lety 2004 a 2005, což bylo způsobeno 

prodejem podílu v majetkově provázané společnosti. Prodej této investice neovlivnil 

negativně následující hospodaření společnosti, což potvrzují rostoucí tržby i stabilní 

vývoj hospodářského výsledku (s výjimkou výkyvu v roce 2005). 

 

Ostatní změny jsou spíše dílčího charakteru a přestože jsou některé z nich 

relativně významné, v absolutním vyjádření se jedná o změny zanedbatelného 

charakteru vzhledem k celkové bilanční sumě společnosti.  

 

Celkový pokles bilanční sumy mezi roky 2005 a 2006 pouze nevýrazný, 

způsobený především dalším poklesem objemu dlouhodobého majetku, který poklesl 

vlivem odpisů při téměř nulové investiční výstavbě. Tento pokles pomohl,  

při současném růstu výkonů dále zvýšit efektivitu využití majetku, což je efekt 

jednoznačně pozitivní a odrazil se i ve výrazném růstu HV v roce 2006. 

 

Horizontální analýza pasiv 

 

Celková meziroční změna pasiv koresponduje se změnou celkových aktiv, tzn. 

mezi lety 2004 a 2005 došlo k nárůstu o cca 27 % především růstem cizích zdrojů, 

položky krátkodobých závazků z obchodních vztahů. Společnost byla nucena z důvodu 

budoucích zakázek připravit síťové prvky, přičemž podstatná část z materiálu na jejich 

pořízení byla kryta obchodními úvěry. Položka krátkodobých závazků v následujícím 

roce rostla pouze v souladu se změnami obchodní aktivity.  

 

Nejvýraznější pokles vlastního kapitálu byl způsoben položkou oceňovací rozdíly 

z přecenění majetku a závazků, která se propadla o další cca 2,6 mil. EUR  

a v následujícím roce v podstatě stagnovala. Popsaný rozdíl byl způsoben pouze 

administrativním opatřením, tj. firemním způsobem účtování, kdy  Podíly a cenné 

papíry se k okamžiku uskutečnění účetního případu oceňují pořizovacími cenami.  

Ke konci rozvahového dne se cenné papíry a podíly přeceňují podílem na vlastním 
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kapitálu – ekvivalencí. Rozdíl od nominální hodnoty je účtován na účet 414 – oceňovací 

rozdíl z přecenění majetku a závazků. 

 

V následujícím roce, tj. 2006, došlo pouze k dílčí korekci celkové hodnoty pasiv – 

poklesu o cca 5 %, především vlivem snížený cizích zdrojů (zadlužení) při současném 

růstu hospodářského výsledku. Popsané skutečnosti se jednoznačně projevily pozitivně 

v níže hodnocených poměrových ukazatelích finanční analýzy, především rentability  

a zadluženosti. Pokles zadlužení byl způsoben především výrazným snížením 

bankovních úvěrů, zatímco běžné obchodní úvěry (krátkodobé závazky z obchodních 

vztahů) dále mírně rostly. 

 

Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 

 

Ve výkazu zisků a ztrát se promítají výše popsané skutečnosti, tzn. hospodaření 

společnosti je ovlivněno především objemem nasmlouvaných a dokončených zakázek, 

protože výrazné omezení činnosti společnosti např. snížením počtu pracovníků je 

možné z krátkodobého hlediska, nicméně z dlouhodobého hlediska, kdy dochází 

k pravidelným výkyvům v objemu zakázek, nemožné. Pozitivně je nutné hodnotit trvalý 

růst přidané hodnoty společnosti, která tvoří základ provozního hospodářského 

výsledku, stejně jako růst výkonů. Osobní náklady (s výjimkou výrazného zvýšení 

v roce 2005) se společnosti daří držet v rozumných mezích. Výraznými změnami prošel 

provozní hospodářský výsledek, který v roce 2005 dramaticky poklesl především 

vlivem skokového růstu osobních nákladů a nižšího zisku z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu. 

 

Vertikální analýza aktiv 

 

Hodnocená společnost podniká ve specifickém segmentu a nelze ji tak 

jednoznačně zařadit mezi společnosti poskytující služby nebo výrobní firmy. 

Předmětem činnost je budování datových sítí a s tím související činnosti (projekce, 

poradenství, správa, servis, konzultace, výstavba sítí, výroba síťových prvků). 

Společnost ač tedy primárně poskytuje služby – budování sítí z obvykle nakoupených 

prvků, mísí v sobě činnost jak výrobní, tak poskytování služeb. Tomuto mixu odpovídá 

rozložení majetku společnosti. 
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Ještě v roce 2004 má společnost téměř ideálně rozdělen majetek rovným dílem 

mezi dlouhodobý a oběžný majetek. Z důvodů výše popsaných, v letech následujících, 

výrazně roste podíl oběžného majetku a současně klesá podíl dlouhodobého majetku  

na bilanční sumě firmy. Změna zastoupení jednotlivých položek byla popsána již v části 

horizontální analýzy, tzn. je způsobena především novými zakázkami a s nimi spojeným 

růstem zásob (prvků pro výstavbu sítí) a cyklickou investiční výstavbou, kdy 

v následujících letech hodnota dlouhodobého majetku klesá vlivem odpisů. Celková 

bilanční suma společnosti se tam mění relativně málo, protože společnost velikostně 

spíše stagnuje. 

 

Výrazný nárůst krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů může společnosti 

působit drobné obtíže v dalším rozvoji, kdy bezúročně úvěruje své zákazníky, zatímco 

sama musí řešit financování vlastní činnosti. Podíl pohledávek na celkovém majetku 

dosahuje velmi vysoké hodnoty, cca ½, což v případě výpadku inkasa těchto 

pohledávek, může bezprostředně ohrozit další fungování společnosti jako celku. Tuto 

skutečnost tak považuji za nejvíce rizikovou z pohledu vertikální analýzy aktiv. 

 

Vertikální analýza pasiv 

 

V případě vývoje jednotlivých položek pasiv na financování společnosti je možno 

sledovat shodné vývojové tendence jako u základních položek majetku, tzn. v roce 2004 

téměř ideální rozdělení, kdy společnost byla financována přibližně z poloviny vlastními 

zdroji a cizí zdroje kryly druhou polovinu majetku až po výraznou změnu v roce 2005, 

kdy skokově vzrostlo zadlužení na hodnotu blízkou 94 %. Takto vysoká míra zadlužení 

může společnosti působit potíže v případě zájmu o bankovní úvěry, nicméně hodnocená 

společnost pro své financování využívá především obchodních úvěrů od dodavatelů, 

tzn. další financování není bezprostředně ohroženo. Společnost své závazky řádně 

splácí a není tedy důvod k neposkytnutí dalších obchodních úvěrů v případě potřeby. 

Bankovní zadluženost společnosti je minimální a klesá v souladu se splátkovým 

kalendářem, tzn. společnost si otvírá možnost budoucího bankovního financování 

v případě potřeby. V roce 2006 došlo ke snížení celkové zadluženosti o 6 % vlivem 

snížení bankovních úvěrů a růstu hospodářského výsledku běžného účetního období. 
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V růstu zisku se pozitivně promítly nově dokončené sítě a především výrazný nárůst 

výkonů společnosti. 

 

Celkově lze strukturu pasiv hodnotit jako relativně zdravou se značnou tendencí 

k dluhovému financování, což je výrazně agresivní strategie. Nicméně v době 

dostupných bankovních i obchodních úvěrů a minimálních úrokových sazeb strategie 

pochopitelná. 

 

Analýza poměrovými ukazateli 

 

Rentabilita 

 

Jednotlivé ukazatele rentability procházejí výraznými změnami, stejně jak se 

skokově mění hospodářský výsledek společnosti. Důležitým faktorem je trvalý růst 

přidané hodnoty jako základu hospodářského výsledku, nicméně vlivem dalších nákladů 

(osobní, finančních apod.) celkový hospodářský výsledek společnosti významně kolísá 

a je poplatný objemu dokončených a fakturovaných zakázek. V roce 2004 nabývají 

ukazatele rentability hodnot minimálních, blízkých nule, protože celkový hospodářský 

výsledek společnosti by velmi nízký. V následujícím roce společnost hospodařila 

vlivem propadu objemu dokončených zakázek do ztráty, která však byla pouze 

přechodného charakteru a již v roce 2006 dosáhla společnost významného zisku.  

 

Jednotlivé ukazatele se pohybují v nízkých hodnotách a rozhodně nedosahují 

oborových průměrů. Společnost hospodaří s vysokými náklady a relativně nízkou 

přidanou hodnotou. 

 

Především ukazatel ROS nabývá dlouhodobě minimálních hodnot, přičemž 

vyjadřuje, zda jednotlivé zakázky byly pro společnost ziskové či nikoliv. Hodnota do  

2% je velmi nízká a nezakládá důvody k optimistickému budoucímu vývoji společnosti. 

Tento ukazatel navíc stagnuje navzdory rostoucím tržbám i rostoucí přidané hodnotě. 

 

Celkově lze tak ukazatele rentability označit za nízké, což je způsobeno nízkou 

hodnotou zisku společnosti a představuje tak hlavní finanční slabinu společnosti. 
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Likvidita 

 

Všechny ukazatele likvidity vykazují relativně stabilní vývoj napříč sledovaným 

obdobím, což je relativně zajímavé s ohledem na výrazné změny ve struktuře 

financování společnosti i objemu oběžného majetku. 

 

Okamžitá likvidita dosahuje relativně nízkých hodnot a může se tak projevit 

krátkodobý nedostatek pohotových finančních prostředků, především v případě výpadku 

inkasa pohledávek. 

 

Pohotová i běžná likvidita dosahují přibližně doporučených hodnot  

a nepředstavují riziko budoucího vývoje společnosti. Hodnota oběžného majetku se 

zvyšuje přibližně stejným tempem jako hodnota krátkodobých závazků, tzn. běžná 

likvidita vykazuje nebývale stabilní vývoj. Otázkou je likvidnost jednotlivých položek 

oběžných aktiv, vzhledem k relativně specifickému zaměření společnosti. Nicméně 

základ oběžného majetku tvoří pohledávky za odběrateli se kterými společnost 

spolupracuje dlouhodobě, tzn. neočekává významné výpadky inkasa aktiv, ani nutnost 

odpisu pohledávek. 

 

Z pohledu likvidity se společnost vyvíjí stabilně a lze ji označit za relativně 

zdravou. 

 

Zadluženost 

 

Hodnoty zadluženost všech typů se mezi lety 2004 a 2005 z výše popsaných 

důvodů dramaticky změnily. Skutečností je, že v současnosti nemá společnost problémy 

se získáním obchodních ani bankovních úvěrů a splátky jistiny, resp. úrokových 

nákladů ji nijak významně nezatěžují, nicméně navzdory těmto pozitivním faktorům 

považuji takto vysokou hodnotu zadlužení za mírně rizikovou i s ohledem  

na skutečnost, že se nejedná o nově vzniklou společnost, kde lze vyšší míru zadlužení 

očekávat. 

 

Výhodou je, že společnost nemá aktuálně žádné potíže s úhradou svých závazků, 

což je způsobeno především pravidelným inkasem pohledávek. V případě potíží 
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s odběrateli však bude schopnost dostát svým splatným závazkům společnosti značné 

omezená a bude muset odkládat platby svým dodavatelům, což může výrazně zhoršit 

její přístup k technologiím, resp. přinutit k odchodu klíčové pracovníky společnosti. 

 

Aktivita 

 

Jak již bylo uvedeno, společnost provádí investiční výstavbu v několikaletých 

cyklech, tzn. v některých letech výrazně klesnou hodnoty ukazatelů aktivity, vlivem 

růstu hodnoty dlouhodobého majetku (obnova souborů movitých věcí apod.) při pouze 

mírné změně výkonů společnosti, avšak v následujících letech, kdy vlivem odpisů klesá 

hodnota stálých aktiv, při mírném růstu výkonů výrazněji rostou jednotlivé ukazatele 

aktivity i efektivita využití majetku. 

 

Z pohledu ukazatelů aktivity považuji za významné růst celkového obratu 

společnosti, nicméně nejedná se o dramatický růst a vzhledem k rostoucímu objemu 

telekomunikačního provozu i požadavků na budování, správu a údržbu sítí tak lze 

usoudit na mírné snížení tržního podílu společnosti, což považuji za rizikový faktor. Jak 

již bylo vícekrát uvedeno, objemem činnosti i celkovou velikostí společnost spíše 

stagnuje a nedaří se jí tak dlouhodobě zaujímat významnější postavení na trhu, což 

v budoucnosti může ohrozit samotnou existenci firmy. 

 

4.2.2.3. Výroba 

 

Vzhledem k tomu, že společnost Mugler AG není společností výrobní, nelze tuto 

oblast podrobit funkcionální analýze. 

 

4.2.2.4. 4.1.5.1.6. úroveň řízení 

 

Jak již bylo v předchozích kapitolách řečeno, úroveň řízení je odpovídající 

velikosti i charakteru firmy bez výhledu na možný růst a to z důvodu nedostatečného 

vzdělání a zkušeností vedení. Pro další růst by bylo vhodné přijmout nové zkušené 

manažery. 
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4.2.2.5. personalistika 

 

Personální složení společnosti Mugler AG je odpovídající rozložení různých 

oddělení. Celkem ve firmě pracuje 183 zaměstnanců (stav k 30. 4. 2008) v následujícím 

rozložení: 

 

Vedení ……………………… 8 

Odbyt  ……………………... 12 

Realizace …………………... 66 

Konstrukce ............................ 45 

Vývoj ……...........................  23 

Průmyslová komunikace …… 4 

Ostatní pobočky celkem……..25 

 

Do počtu vedení je mimo jiné zahrnuta i finanční ředitelka, účetní a personalistka. 

Přijímání nových zaměstnanců má na starosti personalistka. Ve společnosti Mugler AG 

je možné vyučit se „montérem“ nebo „kancelářskou obchodnicí/kancelářským 

obchodníkem,“ což je v Čechách ekvivalent ke kancelářské administrativní síle.  

Ve firmě je momentálně 20 takových učňů.  

 

Na pozicích v oddělení vývoje i odbytu pracují převážně lidé kvalifikovaní  

pro svůj obor, tz. ekonomové, elektroinženýři a informatici. Zaměstnanci oddělení 

konstrukce jsou převážně stavební a strojní inženýři, statici, s jejichž nedostatkem se už 

delší dobu firma potýká, pak jsou to kresliči se středoškolským vzděláním. Oddělení 

realizace zahrnuje jedenáct šestičlenných týmů ve složení 5 montérů a stavební dozor. 

Ke každému týmu bývá přiřazen alespoň jeden učeň. Oddělení pro průmyslovou 

komunikaci čítá momentálně pouhé čtyři zaměstnance a předpokládá se, že jejich stav 

ještě poroste. Jak už bylo zmíněno výše, jeden pracovník se věnuje marketingu, ostatní 

projektují systémy průmyslové komunikace. 
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5. Podnikatelský záměr 

5.1. Přehled obsahu 

a) Exekutivní souhrn  

b) Popis podniku  

c) Analýza trhu 

d) Marketingový plán 

e) Hodnocení rizik 

f) Personální zdroje 

g) Finanční plán 

 

5.2. Exekutivní souhrn 

 

Následující podnikatelský záměr je sestaven pro společnost Mugler AG, se sídlem 

v Oberlungwitz v Německu a působící v oblasti telekomunikací. Společnost poskytuje 

inženýrské služby v oblasti telekomunikací od plánování výstavby, přes vlastní 

výstavbu telekomunikačních stanic až po pravidelný servis těchto zařízení a vysílačů. 

Kromě toho se zabývá přebíráním novostaveb antén, které provedly jiní dodavatelé  

a pracovníci firmy Mugler AG kontrolují např. bezpečnostní normy a skutečné 

množství použitého materiálu, stejně jako je firma Mugler AG kontrolována jinými 

firmami – tzv. křížový audit. Zákazníky v této oblasti jsou hlavně němečtí mobilní 

operátoři Vodafone, T-Mobile/DFMG, E-Plus, O2 a další. V současnosti firma začíná 

okrajově rozbíhat projekt průmyslové komunikace, protože trh mobilních 

telekomunikací je téměř naplněn a sítě postaveny, proto aby firma přežila, musí se 

časem přeorientovat na jinou činnost. 
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5.3. Popis podniku 

 

Společnost Mugler AG byla založena v roce 1990 Dr. Albrechtem Muglerem  

a Fabianem Bergerem a nikdo netušil, že se z malé firmy o pěti zaměstnancích stane 

středně velká firma se 180 zaměstnanci a čtyřmi pobočkami. Společnost má v současné 

době čtyři větve, které plní její činnost. Jsou jimi oddělení vývoje, které pracuje 

především na vyvíjení nových technologií, vylepšování a inovaci těch stávajících. 

Momentálně se toto oddělení zabývá projektem zařízení digitální televize na míru pro 

regionální televize na dobu, kdy bude zcela zrušeno analogové vysílání. Tento projekt 

však přijde ke slovu až pokud bude úspěšně rozběhnut projekt průmyslové komunikace. 

Dalším oddělením je konstrukce. Zde jsou zpracovávány celé projekty, které 

momentálně firmu živí. Zakázka (projekt) se z oddělení odbytu dostává projektovému 

vedoucímu, který má na starosti koordinaci práce. Ten přidělí zakázku statikovi, který 

spočítá proporce nového vysílače tak, aby mohl být upevněn na stožáru nebo střeše 

s výškou žádanou zákazníkem. Tyto výpočty postoupí dále konstruktérům, kteří vytvoří 

síťový model a posléze 3D model. Takto zpracovaný je podroben kontrole jiného 

konstruktéra pro eliminaci chyb. Potom putuje projekt ke schválení zákazníkovi. Pokud 

je vysílač nutné v terénu z estetických nebo praktických důvodů skrýt, má společnost 

vlastní patentovaný materiál Tecryl®, který má jedinečné vlastnosti jako stoprocentní 

propustnosti signálu a je možné navrhnout na něj libovolnou texturu, dostává se tento 

projekt ke konstruktérovi, který navrhne texturu a tvar, který anténu zakryje. Firma má 

těchto projektů za sebou hodně. Často se používá Tecryl na památkách, kdy se anténa 

schová například do komína, který je vyroben z Tecrylu s potřebnou texturou. Jakmile 

je projekt hotov, vrací se do oddělení odbytu, které ho předloží ke schválení 

zákazníkovi. Pokud je vše v pořádku putuje projekt k vedoucímu odbytu. Ten udělá 

kalkulaci ceny a opět předloží zákazníkovi. Někdy dochází k odmítnutí zákazníkem 

nebo změnám termínů dodání. Když se povede všechno zkoordinovat tak, že se obě 

strany domluví, projekt dostane nákupčí, aby objednal pro oddělení realizace potřebné 

produkty na stavbu vysílače. Oddělení realizace převezme projekt a postará se o jeho 

realizaci. 
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Dále společnost poskytuje přebírání novostaveb, kdy kontroluje, zda jsou částky  

a množství materiálu vykázané firmou, která vysílač postavila, odpovídající a zda byly 

dodrženy bezpečnostní normy jako jsou stupy žebříku nebo schodů, výška zábradlí atd.  

 
Průběh zakázky související s průmyslovou komunikací je hodně podobný jako  

u systémů vysílačů, jen s tím rozdílem, že instalaci zařízení provádí zaměstnanci 

oddělení průmyslové komunikace a zakázky zatím nejsou tak časté. Firma však doufá 

v jejich rozšíření a to je cílem této diplomové práce.  

 

5.4. Analýza trhu 

 
Firma před rozšířením svého sortimentu nedělala žádnou analýzu trhu a stanovila 

si za cíl získat z tohoto trhu 30%, což považuji v podmínkách firmy za nemožné. 

Konkurence na tomto trhu samozřejmě existuje a stejně jako u hlavní činnosti firmy se 

tímto zabývají konkurenční podniky jako jednou z několika činností a nejsou tudíž na ní 

existenčně závislí.  

 

Konkurenční podniky lze rozdělit do dvou skupin: 

 

5.4.1. Podniky s totožným sortimentem 

 

Stejně komplexní nabídku zařízení a služeb jako Mugler AG mají na německém 

trhu dvě firmy. Jedná se o firmu BAUSER GmbH & Co. KG, která se zabývá mimo jiné 

průmyslovou komunikací obecně pro strojírenství a firma Hirschmann Electronics, 

která produkuje široké spektrum produktů pro obecnou nebo specifickou průmyslovou 

komunikaci. 
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5.4.2. Podniky specializující se na podobnou techniku přenosu 

dat 

 

V oblasti techniky přenosu dat má firma výrazně větší konkurenci, než je tomu 

v předchozí skupině. Výrobou a prodejem těchto zařízení a služeb se jen v Německu 

zabývá asi dalších šest firem. Většinou tato zařízení a jejich instalaci nabízejí jako 

vedlejší produkt své činnosti. Nejsou na této činnosti závislé, proto si mohou dovolit 

tzv. „jít pod cenu.“  

 

Mezi hlavní konkurenty patří INSYS MICROELECTRONICS GmbH, která je 

dodavatelem a výrobcem svých vlastních zařízení a systémů.  

 

Dále pak Interessengemeinschaft SERCOS, která se ale zaměřuje zejména  

na dodávky komplexního zařízení pro výrobní průmysl. SERCOS má na trhu dobrou 

pozici hlavně proto, že dokáže poskytovat zakázky přímo na míru zákazníkovi, což 

Mugler AG může jen v omezené míře.  

 

Potom za zmínku stojí ARCOR a KELLNER TELECOM. Obě společnosti patří 

mezi poskytovatele telekomunikačních služeb a v poskytují i určitá zařízení pro přenos 

dat, a to konkrétně průmyslové modemy. 

 

Společností je samozřejmě víc, ale jsou to většinou malé firmy, nebo firmy, které 

instalují zařízení jen jako vedlejší činnost, proto nemohou zcela konkurovat společnosti 

Mugler AG. 

 

5.4.3. Potenciální zákaznické firmy 

 

Mugler AG může poskytnout služby vlastně jakékoli firmě výrobní nebo 

poskytující služby, protože nabízí široké spektrum produktů a služeb, které určitě budou 

přínosem pro strojírenský, farmaceutický či chemický průmysl. Ideální by byly velké 

firmy s častými změnami výroby respektive systému, kde by byla domluvena stálá 

spolupráce. 
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5.5. Marketingový plán 

 

Společnost by si měla stanovit svoje strategické cíle a seznámit s nimi všechny 

svoje zaměstnance. V ideálním případě by se měli zaměstnanci s touto strategií 

ztotožnit. V současné chvíli zaujímá firma taktiku „nejvíce služeb za málo peněz za 

krátkou dobu,“ což často vede k přijetí časově neproveditelné zakázky nebo je to  

na úkor kvality a zakázky se vracejí k reklamaci, což poškozuje dobrou pověst firmy.  

 

5.5.1. Výzkum trhu 

 

§ Získávání informací – informace získává vedení odebíráním odborných 

periodik, které vyhovují jejich potřebám. Pomáhají jim udržet si přehled  

ve změnách a trendech. 

 

§ Analýza informací – se uskutečňuje pouze ústně formou pracovních porad.  

Pro firmu je dosažený zisk dostačující, nesnaží se získat víc a zefektivnit svoji 

činnost. 

 

§ Odhady objemu prodeje – mohou proběhnout na základě objemu objednávek. 

Objem prodeje se mění v závislosti na změnách technologií v oblastech, kam 

společnost dodává svoje zařízení. 

 

5.5.2. Odbyt 

 

5.5.2.1.Význam odbytu 

 

Vedení firmy se snaží svým jednáním, vystupováním a poskytováním kvalitních 

služeb uspokojit potřeby zákazníků, někdy se tak děje bohužel i na úkor zisku  

a ze strachu ztráty zákazníka. 
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5.5.2.2.Strategie odbytu 

 

Strategie spočívá v široké sortimentní nabídce výrobků a služeb. Odbyt služeb je 

realizován přímo pomocí informačních CD nebo informací podávaných  

při informačních schůzkách. 

 

5.5.2.3.Cenová strategie 

 

Cenovou strategii management zaměřil na zákazníka, kdy se snaží 

v konkurenčním boji uspět rychlejšími termíny a větším počtem služeb. Zvýhodňuje 

navíc cenově stálé zákazníky. Nevýhodou se může zdát, že firma nemá ceníky svých 

služeb, ale je to způsobeno velkou variabilitou zařízení, protože cena se stanovuje 

individuálně podle konkrétního projektu.   

 

5.5.2.4.Opatření k podpoře prodeje 

 

Firma se účastní odborných veletrhů ve svém oboru, publikuje v odborných 

periodikách, kde si předplácí i reklamní prostor a samozřejmě má internetové stránky  

ve třech jazycích (německy, anglicky a česky). Mimo to se snaží zůstat v povědomí 

svých obchodních partnerů a zákazníků, takže se účastní různých vedlejších promo akcí 

jako jsou například firmou Vodafone pořádané každoroční volejbalové turnaje  

pro obchodní partnery. 
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5.6. Zhodnocení rizik 

 

5.6.1. Příchod nových konkurentů 

 

Hlavním rizikovým faktorem příchod dalších společností s totožnými produkty  

a nízkými zaváděcími cenami, které by mohly ohrozit Mugler AG úplně nejvíc. Už i tak 

je na trhu dost konkurenčních firem, před kterými musí být firma na pozoru kvůli 

podobným produktům. 

 

5.6.2. Nová technologie 

 

Dalším rizikem, a to z dlouhodobějšího hlediska je změna technologie. Sice je 

vývoj v oblasti komunikací už o dost pomalejší než třeba před osmi lety, ale může se 

stát, že přijde revoluční technologie, která bude efektivnější a třeba rychlejší a Mugler 

AG se nezvládne dostatečně rychle přizpůsobit. 

 

5.6.3. Neposkytnutí dalších úvěrů 

 

Firma má v současné době velké množství různých úvěrů, což je patrné  

i z finanční analýzy. Proto je docela možné, že banky kvůli této zadluženosti už 

nebudou ochotny poskytovat další úvěry, dokud společnost Mugler AG nesplní své 

závazky. Pokud by firma neměla dostatek finančních prostředků, nebylo by možné 

rozšíření realizovat. 

 

5.7. Personální zdroje 

 

Na personální zdroje nebude tento záměr náročný. I když by podle výsledků 

analýz bylo potřebné zaměstnat pracovníka marketingu nebo v nejlepším případě 
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vytvořit marketingové oddělení, nechce firma přijímat nové zaměstnance. Naopak, chce 

využít zaměstnance ze svých řad, které převede na jinou práci do oddělení průmyslové 

komunikace. Zatím byli takto převedeni čtyři zaměstnanci, v případě růstu je možné  

ve firmě „najít“ dalších asi 5 pracovníků vhodných pro tuto činnost. I kdyby musela 

firma přijmout nového zaměstnance, neměl by to být problém. V Sasku je relativně 

vysoká nezaměstnanost, proto by nebyl problém nového zaměstnance najít. 
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5.8. Finanční plán 

 

Společnost Mugler AG vede podvojné účetnictví v programu od Navision 

Software. Finanční plán podnikatelského záměru bude obsahovat pouze financování, 

protože firma si nepřeje „rozebírání“ či analyzování svých financí, z tohoto důvodu zde 

nebudou uvedeny ukazatele likvidity, rentability a hospodářský výsledek. Těmi se 

zabývá finanční analýza provedená v rámci funkcionální analýzy. 

 

5.8.1. Financování 

 

• Kapitálová potřeba a použití kapitálu 

Vzhledem ke svému záměru, potřebuje společnost Mugler AG dostatek kapitálu. 

Stejně jako dnes ho hodlá získávat ze zisku, překlenovacího a investičního úvěru. 

Kapitál investuje do pořízení přístrojů a nástrojů pro instalaci zařízení průmyslové 

komunikace a pro nákup nových technologií, které povedou ke zlepšení služeb a tím i 

k udržení náročnějších zákaznických firem.  

 

• Nástroje financování  

Firma je financována ze zisku a z bankovních úvěrů, které získala na pořízení 

některých zařízení a v neposlední řadě taky leasing na užitkové vozy. Firma má úvěry 

od Sparkasse Chemnitz a leasing řeší přes Opel Bank (GMAC Bank), se kterými nemá 

problémy, splácí řádně, banky vychází maximálně vstříc, ale úvěry a leasing dosahují 

nemalých hodnot.  

 

• Financování v minulých letech 

První kapitál pro založení podniku poskytli oba společníci z vlastních zdrojů. 

Později využili možnosti úvěrů poskytovaných pod záštitou německé vlády, když se 

spojilo západní s východním Německem. Vláda poskytla nemalé finanční podpory  

pro rozvoj nových německých zemí. V průběhu minulých let si firma brala 

krátkodobější úvěry pro financování svého rozvoje, velký, dlouhodobý úvěr si vzala 

v roce 2005 na odkoupení budovy, kde nyní sídlí a kde byla do té doby v nájmu. 
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Velkými položkami jsou i nákupy vozidel, která kupuje společnost Mugler AG přímo 

od výrobce značky Opel, která také zajišťuje výhodné leasingy přes svoji banku. Firma 

Mugler AG dostává na nákup nových vozidel od výrobce 5% slevu jako stálý odběratel.  
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6. Závěr 

Při zpracování této diplomové práce jsem měla možnost se seznámit s mnoha 

pohledy na to, jak má vypadat a jaké části by měl obsahovat podnikatelský plán  

pro rozšíření podniku. Tento plán byl specifický tím, že firma měla nové oddělení už 

založené, jen bylo teprve v začátcích a bylo třeba udělat plán jeho rozvoje tak, aby firma 

do roka získala třicetiprocentní podíl na trhu. 

Pro zpracování praktické části této diplomové práce bylo nutné firmu a její chod 

skutečně dobře poznat, vzhledem k činnosti, kterou poskytuje a s ohledem na fakt, že 

nejde o českou firmu. Vzhledem ke specifičnosti společnosti Mugler AG jsem se 

rozhodla pro zpracování této diplomové práce formou podnikatelského záměru, který je 

podle mého názoru optimální pro tento způsob rozšíření. Během hledání řešení 

stanoveného problému jsem při analyzování některých skutečností mimo jiné zjistila, že 

firma už dlouho nebude prosperovat, pokud nenajme schopné vedoucí zaměstnance  

a především pokud nenajme minimálně zaměstnance marketingu. Mnou navržené řešení 

by totiž pomohlo firmě k růstu a zefektivnilo způsob získávání zakázek a zlepšilo 

komunikaci se stávajícími zákazníky. Hlavní cíl mé diplomové práce, jímž bylo 

naplánování rozšíření a provedení analýz, byl splněn.  

Výsledkem je, že by si měla firma stanovovat dosažitelnější a reálnější strategické 

cíle, které by měli sdílet všichni zaměstnanci. Ve firmě jsem totiž bohužel narazila často 

na naprostou lhostejnost. Firma má za cíl do září 2008 získat třicetiprocentní podíl  

na trhu v oboru průmyslové komunikace, což ale vzhledem k její velikosti není možné.  

A právě v jejímu růstu „v cestě“ stojí současné vedení. Proto podmínkou úspěšného 

rozvoje a růstu firmy je přijmout i nové manažery. Již zmiňovaný podíl na trhu se firmě 

určitě do září nepodaří získat. I ta největší konkurenční firma s 300 zaměstnanci zaujímá  

na trhu asi jen 10%.  

V průběhu zpracování této práce se vyšlo najevo několik dalších problémů, jako je 

vysoká zadluženost firmy, o které se vedení naprosto odmítá bavit, stejně jako  

o finanční stránce rozšíření oddělení průmyslové komunikace a vedení ostře reaguje  

na jakýkoli náznak kritiky. Vedení firmy velice nerado poskytuje jakékoli informace  

a získat výkazy pro vypracování finanční analýzy bylo téměř nemožné.  



  71

Ale i navzdory tomuto všemu bude tato diplomová práce předložena vedení 

společnosti jako návrh na rozšíření činnosti firmy Mugler AG a bude záležet jen  

na vedení, jak s předloženými návrhy naloží a jakou strategii nakonec zvolí. Domnívám 

se, že by mé návrhy přinesly do budoucna firmě především zisk a prospěch a firma by 

se mohla rozrůst a případně i získat výraznější podíl na trhu. Tímto se potvrdila 

hypotéza, že za splnění navrhovaných podmínek je možné, aby firma na trhu obstála. 
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