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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti REMBERRY 

s.r.o. se zaměřením na expanzi na švédský trh. Tato společnost působí na trhu B2B 

v odvětví spojovacích materiálů a výkresových spojovacích prvků. Na základě 

teoretické části, která zpracovává základní poznatky dané problematiky, je následně 

zpracována analýza současného stavu. Tato zahrnuje zhodnocení vnějšího a vnitřního 

prostředí. Jako poslední část je pak uveden návrh řešení, jak danou situaci pojmout. 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the development of business activities for company 

REMBERRY s.r.o. It focuses on expansion to the Swedish market. This company is in 

the field of fasteners and custom production for B2B clients. Based on the theoretical 

part, which, the analysis of the current state is processed. This includes assessing the 

external and internal environment. The last part is states a proposal for a valid solution 

to handle the situation successfully. 
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ÚVOD 

Vstoupit či nevstoupit na zahraniční trh? Tato otázka zaznívá v hlavách stovek majitelů 

a jednatelů podniků napříč celým spektrem trhu. Je to zásadní krok v životním cyklu 

podniku, který může přinést astronomické výnosy a zakázky s trvanlivostí desítek let, 

ale zároveň může přinést ztrátu pozice na domácím trhu, neúměrné náklady a co hlavně, 

při nesprávném uchopení problému i totální krach a existenční peripetie. 

Tato diplomová práce se zaměřuje na expanzi podniku REMEBRRY s.r.o. na západní 

trhy, především pak trh Švédský. Pro správné zhodnocení problematiky je práce 

rozdělena na oblast teoretickou, analytickou a návrhovou. Na základě výsledků této 

práce by měl být podnik schopen efektivně zhodnotit, zda je vhodné na zahraniční trh 

vstupovat, jaké má možnosti pro vstup na trh a jakou případně zvolit strategii. 

Základním cílem teoretické části práce je vymezení problému, stanovení cíle a popis 

použitých metod. Pro pozdější správné uchopení řešeného problému se teoretická část 

zabývá analýzami vnějšího a vnitřního prostředí. Dalšími oblastmi této části jsou pak 

historie mezinárodního obchodu, význam správné komunikace a možnosti vstupu 

podniku na zahraniční trh. 

Analytická část má za úkol zhodnotit současný stav podniku, jeho pozici na cílovém 

trhu vůči konkurenci a zmapovat veškeré požadavky, které jsou pro zahraniční 

obchodování nezbytné. Cílem analytické části je připravit ucelený obraz o situaci  

na trhu a zhodnotit, jestli je podnik ve stavu, aby na zahraniční trh mohl vstoupit a jaké 

kroky bude třeba podniknout, aby byl tento vstup opravdu efektivní. V této části jsou 

použity analýzy SLEPTE, analýza trhu, konkurence, 7 S, analýza zdrojů a obchodních 

aktivit. Součástí analytické části je také SWOT analýza, která situaci přehledně hodnotí 

a identifikuje klíčové oblasti z pohledu silný a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. 

Na základě vyhodnocení předešlé části jsou připravena doporučení a návrhy, jak 

efektivně uchopit nastalou situaci a zahájit kroky potřebné pro úspěšný start projektu. 

Návrhová část zvolené strategie dává doporučení pro management. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE, POSTUP A 

METODY 

1.1 Vymezení problému práce 

Rozvoj obchodních aktivit podniku je v dnešní více než rychle se rozvíjející době 

kritickým faktorem dlouhodobého úspěchu. Tato práce bude hodnotit možnosti 

společnosti REMEBRRY s.r.o. při vstupu na zahraniční trh. Společnost se v současné 

době primárně zabývá obchodem se standardizovaným spojovacím materiálem  

a zajišťováním výroby speciálních výkresových spojovacích prvků. Situace na Českém 

trhu je v oblasti spojovacího materiálu poměrně komplikovaná z pohledu konkurence. 

Na trhu působí 6 klíčových konkurentů. Všichni obsluhují celý český trh. Situace je 

taková, že si zákazníky navzájem přebírají ve velmi krátkých časových intervalech, 

protože u standardizovaného spojovacího materiálu je rozhodujícím faktorem 

především cena. 

REMBERRY s.r.o. vidí hlavní potenciál úspěchu expanze na zahraniční trh ve své 

flexibilitě přizpůsobit se potřebám malých a středních podniků. Důležité je zde 

připomenout, že 100 % zákazníků je z řad koncových spotřebitelů. Koncovým 

spotřebitelem se zde rozumí zákazník, který využívá spojovací prvky při výrobě 

vlastních produktů. Tato strategie zůstane zachována i při působení na zahraničním 

trhu. 

Provést úspěšný vstup na zahraniční trh je primárně otázkou vhodně zvolené strategie, 

která vychází z kvalitně provedené analýzy jak vnitřního, tak vnějšího prostředí.  

1.2 Cíle práce  

Cílem práce je navrhnout rozvoj obchodních aktivit, které společnosti pomohou 

vstoupit na zahraniční trh s výkresovým spojovacím materiálem a doplňkovým 

sortimentem. Primární zájem bude cílen na odvětví automobilového průmyslu  

a strojírenského průmyslu. Pro dosažení tohoto cíle bude třeba provést analýzy vnějšího 

a vnitřního prostředí, které budou následně vyhodnoceny pomocí SWOT analýzy.  
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1.3 Postup a metody zpracování 

Celá práce je rozdělena do 3 hlavních částí. Teoretická část práce čerpá data především 

ze sekundárně dostupných zdrojů. Z těchto dat jsou zpracována teoretická východiska, 

která navazují na stanovené cíle práce. V této fázi se sekundární data jeví jako 

vyhovující, neboť základ pro vstup na zahraniční trh je velmi podobný pro všechny 

subjekty. Co je však hlavním důvodem sběru sekundárních dat je fakt, že vstup na 

zahraniční trh je z velké části ovlivněn státními a oborovými nařízeními a normami.  

V analytické části je použita kombinace několika metod, které se navzájem doplňují  

a podporují. Pro další postup práce je třeba nejprve představit podnik. Základem  

je analýza vnějšího a vnitřního prostředí podniku, rozhovor s jednatelem a představení 

jeho vize budoucnosti. 

Teoretická a analytická část slouží jako zdroj dat pro sestavení kvalitní návrhové části. 

Zde je představen plán akcí a opatření, která je třeba realizovat, aby se minimalizovala 

možná rizika a ztráty ze vstupu na zahraniční trh. 

V závěru jsou porovnány cíle a výstupy práce. 

V rámci analýzy vnějšího prostředí jsou použity následující metody: 

SLEPTE 

Analýza trhu 

Analýza konkurence 

Porterův model pěti konkurenčních sil 

V rámci analýzy vnitřního prostředí jsou použity následující metody: 

Analýza zdrojů 

7 S 

Pro vyhodnocení je využita SWOT analýza. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Následující kapitola přináší výchozí informační bázi, která slouží k pochopení 

základních pojmů a principů, objasňuje terminologii a nastiňuje, jakým směrem  

se budou ubírat další hlavní kapitoly. Po prostudování teoretické části bude mít čtenář 

představu o tom, co je to mezinárodní obchod v obecné rovině, jaké jsou možnosti 

vstupu na zahraniční trh, jaká jsou úskalí expanze mimo hranice domácího trhu a blíže 

se seznámí s podmínkami obchodování v segmentu trhu, který se zaměřuje na 

automotiv a strojírenskou výrobu. 

2.1 Vymezení základních pojmů 

2.1.1  Obchod 

Výchozím bodem mezinárodního obchodování je základní princip obchodu. Obchod lze 

chápat jako hospodářskou transakci, která se vztahuje ke směně zboží a služeb. Při této 

směně dochází k oddělení výrobce a spotřebitele v prostoru a čase. Důvodem  

je přirozená dělba práce. (1). 

Toto je podoba, v jaké známe obchod dnes. Všichni si ale jistě vzpomenou na základní 

školu, kde nás učili, že první obchodní transakce probíhaly formou tzv. barteru, tedy 

výměny jednoho zboží za druhé. Vznikala však disproporce mezi právě nabízeným  

a poptávaným zbožím, proto bylo třeba přijít s univerzálním platidlem a tím se na scénu 

dostaly peníze. V další fázi se obchod dostal do stavu, kdy již samotní výrobci nebyli 

schopni obsáhnout jak výrobu, tak následnou směnu zboží. Toto je moment, kdy  

do řetězce vstupují obchodníci. Situace se vyvinula až do takého stavu, že se mezi 

výrobcem a finálním zákazníkem vytvořila do jisté míry propast. Spolu s výraznou 

převahou nabídky nad poptávkou se obchod stal jednou z hlavních hnacích sil všech 

ekonomik. (3) 

2.1.2 Obchod na trhu B2B 

B2B = business to business, volně přeloženo jako obchod zbožím pro další podnikání. 

Tento typ obchodu představuje mezičlánek mezi výrobou a užitím spotřebního zboží. 

Předmětem obchodu jsou zde materiály v původní podobě, popřípadě po provedení 

opracování nebo úprav. Dalším předmětem obchodu mohou být i výrobní činitelé. (2, 7) 
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Vzhledem k tomu, že se společnost REMBERRY s.r.o. zabývá dodávkami zboží, které 

je určeno pro další zpracování, věnují se následující kapitoly spotřebnímu zboží jen 

velmi okrajově.  

2.1.3 Obchod z hlediska působnosti 

Základním rozdělením obchodu je teritoriální rozsah působnosti subjektu, který obchod 

uskutečňuje. Oblast působnosti lze rozdělit na 3 základních kategorií: 

- Obchod VNITŘNÍ 

- Obchod ZAHRANIČNÍ 

- Obchod MEZINÁRODNÍ 

Obchod VNITŘNÍ 

Jedná se o obchod na vnitřním, tuzemském trhu. Prodávající i kupující jsou subjekty 

tuzemského trhu a předmět obchodu je tedy směňován na území jednoho státu. Tento 

způsob obchodování patří mezi nejméně nákladné a rizikové. (3) 

Obchod ZAHRANIČNÍ 

Tento typ obchodu je tvořen exportem (vývozem) a importem (dovozem) zboží přes 

hranice státu. Je to velkoobchodní typ transakcí. Zahraniční obchod patří mezi 

ekonomicky, organizačně i časově náročnější typ, nicméně s sebou nese i nemalý 

ekonomický potenciál. Podnik se dokonce může dostat do situace, kdy je pro něj 

nezbytné uchýlit se k zahraničnímu obchodu, neboť je domácí trh přesycen jak domácí, 

tak zahraniční konkurencí. S ohledem na dnešní vývoj globalizace lze předpokládat, že 

tento trend bude nadále pokračovat a jeho váha bude narůstat. (3) 

Obchod MEZINÁRODNÍ 

Tato oblast zahrnuje obchodní aktivity, kterých se účastní větší množství zemí. Dnešní 

doba je typická tím, že se do jisté míry až stírají hranice mezi jednotlivými státy a dá se 

tedy hovořit až o globálních trzích. Tyto aktivity jsou možné pouze za předpokladu, že 

funguje proaktivní legislativa, dochází k odbourávání cel, kvót a dalších 

protekcionistických opatření. (2) 
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2.2 Formy vstupu na mezinárodní trh 

Dnešní doba nabízí subjektům na trhu několik variant, jak na zahraničním trhu 

uskutečni transakce. Především je nutné zohlednit předmět obchodu. 

2.2.1 Vývozní operace 

Tyto operace patří mezi tradiční způsoby vstupu na mezinárodní trhy. Zpočátku se jeví  

i jako nejjednodušší a nejméně nákladné. Pokud však chce podnik na mezinárodním 

trhu uspět, musí se připravit na investice, které mohou výrazně převýšit původně 

předpokládaný rozpočet. Největší položkou bývají zpravidla náklady na komunikaci. 

Mezi další náklady patří náklady na mezinárodní marketing. Nemalou část 

investovaných prostředků pak činí náklady na výzkum zahraničního trhu a přizpůsobení 

strategie zákonitostem tohoto trhu. (3) 

Další možné náklady: 

- adaptace výrobkové politiky 

- zajištění doprovodných služeb 

- budování distribučních cest  

Tuto formu si zajišťuje podnik sám na vlastní náklady a je plně v jeho režii. Existují ale 

i další varianty, jak na trhy vstoupit. Jedná se o obchodní kategorie. Obchodní kategorie 

sledují pohyb zboží v rámci distribučního řetězce a mapují, jak práva vlastnická 

přecházejí z jednoho vlastníka na druhého. Rozdělujeme 2 kategorie: (4) 

- Prostředníci 

- Zprostředkovatelé 

2.2.2 Prostředníci 

Prostředníci na trhu působí jako spojovací článek mezi oblastí výroby a místem 

spotřeby. Principem jejich činnosti je zajistit zboží u výrobce, přijmout ho do svého 

stavu, přemístit do místa s potenciálem užití a následný další prodej. Tím, že 

prostředník přijme zboží, zaplatí za něj výrobci, přebírá za něj veškerou zodpovědnost  

s ohledem na poškození, zastarání, znehodnocení. Tato možná rizika bývají ve většině 

případů mezi výrobcem a prostředníkem smluvně ošetřena. Bývá zvykem, že výrobce 
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akceptuje vrácení znehodnoceného nebo neprodejného zboží. Důvod je prostý – náklady 

vynaložené na toto zboží jsou nižší, než by byla ztráta způsobená odchodem 

zákazníka/zprostředkovatele ke konkurenci. (5) 

Z tohoto typu spolupráce vyplívají pro výrobce jak pozitiva, tak samozřejmě negativa. 

Pozitivními faktory mohou být nižší náklady na distribuci, eliminace rizik při 

případném vlastním vstupu na mezinárodní trh. Naopak negativa této spolupráce jsou 

především ztráta kontaktu s koncovým uživatelem a tím pádem ztráta kontroly nad 

marketingovou strategií. (5) 

Prostředníci se dělí do následujících kategorií: 

- Maloobchod 

- Velkoobchod 

Maloobchod 

Toto je klasický a nejjednodušší případ prostřednického vztahu. Maloobchod nakupuje 

zboží od výrobce nebo velkoobchodu a poskytuje jej konečnému uživateli bez další 

modifikace. Primární úkol maloobchodu – přeměna výrobního sortimentu na prodejní 

sortiment. Tímto se myslí sestavení takového portfolia nabízených položek, které 

uspokojí potřeby uživatelů s ohledem na místo, čas, druh, množství, cenu a kvalitu. 

Maloobchod má za úkol poskytovat takové zboží, které podléhá platné legislativě a plní 

všechny předpisy. Přebírá tedy zodpovědnost za kvalitu, kterou poskytuje výrobce. 

Díky tomu, že je maloobchod v přímém kontaktu se spotřebitelem, má za úkol sbírat, 

vyhodnocovat a předávat relevantní informace výrobci. Na základě takového vztahu má 

výrobce možnost činit zásadní podnikatelská rozhodnutí. (6) 

Velkoobchod 

Hlavním principem velkoobchodu je nákup zboží ve značných objemech od výrobců 

nebo jiných velkoobchodů a jeho následný prodej dalším podnikatelským subjektům 

bez podstatných úprav. Zákazníky jsou pak maloobchody, výrobní podniky, případně 

poskytovatelé služeb. Díky svému rozsahu musí být velkoobchod řízen maximálně 
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efektivně, aby nedocházelo k neúměrným nákladům na skladované zboží. Úkolem 

velkoobchodu je tedy nastavit maximálně efektivní a flexibilní logistické služby. 

Specifickou oblastí velkoobchodního prodeje je obchod s nespotřebním zbožím. Jedná 

se především o zboží, které je určené pro další zpracování ve výrobě, či je jinak dále 

opracováno. 

V obou těchto případech tedy vidíme, že práva na zboží přechází od výrobce, přes 

velkoobchod, maloobchod, až ke konečnému spotřebiteli, případně k dalšímu subjektu, 

který zabezpečí další zušlechtění výrobku. 

2.2.3 Zprostředkovatelé 

V rámci obchodního vztahu vystupují jako článek mezi výrobcem a uživatelem, ale 

nepřechází na ně vlastnická práva za výrobky. Zabezpečují tedy pouze interakci 

nabídky a poptávky. Není to klasický model obchodu, jak byl popsán výše. 

Zprostředkovatelé fungují na provizní bázi za úspěšně uzavřený obchod. Úkolem 

zprostředkovatele je vyhledávat nové trhy, typovat obchodní partnery, dojednávat 

obchodní podmínky. (3) Do kategorie zprostředkovatelů spadají následující subjekty: 

- Obchodní zástupce 

- Makléř – obchodní zprostředkovatel 

- Komisionář 

- Speditér – Zasilatel 

- Burza 

- Aukce 

- Veletrh 

Obchodní zástupce 

Jedná se o samostatně působící subjekt na trhu, který s prodávajícím uzavírá smlouvu  

o obchodním zastoupení. Na základě této smlouvy je oprávněn jednat a vystupovat za 

prodávajícího, vyhledávat nové obchodní příležitosti a uzavírat kontrakty. Mezi hlavní 
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povinnosti obchodního zástupce patří udržování a prohlubování vztahů se zákazníky. 

(4) 

Makléř 

Jinými slovy jde o zprostředkovatele obchodu. Nemá v popisu práce fyzicky nabízet  

a prodávat jakékoliv produkty. Úkolem makléře je připravit kontrakt po formální 

stránce tak, aby došlo k jeho uzavření za spokojenosti všech zúčastněných stran, za což 

pak inkasuje provizi. (4) 

Komisionář 

Vystupuje na trhu pod vlastním jménem, ale transakce provádí na účtech třetích stran. 

Nejčastěji probíhají tyto operace na komoditním trhu s cennými papíry nebo jiným 

zbožím. (4) 

Zasilatel 

Tento subjekt se na trhu také nazývá speditér. Speditér má za úkol zajistit přepravu 

požadovaného produktu z místa A do místa B. Tato přeprava probíhá vlastními 

prostředky nebo si může přepravu pronajmout u jiné společnosti. Pokud provádí 

přepravu vlastními prostředky, stává se ze zasilatele zároveň dopravce. Zasilatel nemá 

podíl na zisku z prodeje zboží třetí straně. Ziskem zasilatele je cena sjednaná za 

přepravu. Zasilatel však přebírá zodpovědnost za zásilku od okamžiku jejího převzetí, 

během skladování, manipulace, až po samotné předání na místě určení. (4) 

Burza 

Je to specifické místo na trhu, kde se setkávají prodávající a kupující v zastoupení svých 

makléřů. Předmětem obchodu jsou je zde zboží, které je hromadné, zastupitelné a co 

především, v daný okamžik na burze nepřítomné. (4) 

Aukce 

Jedná se o obchod, který probíhá na základě nejvyšší nabídky. Kupující má právo 

prohlédnout si předmět obchodu. Zřídka se však stává, že by měli možnost si zboží 
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vyzkoušet, popřípadě osahat. Aukce v drtivé většině pořádají aukční domy. Ziskem pro 

aukční dům je pak provize z prodaného zboží. (4) 

Veletrh 

Toto je tradiční způsob setkávání nabídky a poptávky. Veletrhy jsou ideální příležitosti, 

jak na jednom místě oslovit širokou škálu potenciálních zákazníků. (4) Je proto velmi 

důležité pojmout účast na veletrhu nikoliv jako náklad, ale jako ideální příležitost pro 

propagaci a zviditelnění se. Veletrhy přitahují jak odbornou veřejnost, tak občasné 

uživatele. Co je ale možná nejdůležitější, zpravidla se jich účastní i sdělovací média. 

Veletrh slouží k představení toho nejlepšího, čeho je podnik ve svém oboru schopen 

dosáhnout. Je zde tedy šance oslovit jak zákazníka, tak zhodnotit stav nejbližší 

konkurence. Na veletrzích je velmi často možnost i vyzkoušet si nabízené výrobky. (4) 

2.2.4 Zhodnocení možných variant 

Společnost REMBERRY s.r.o. se zabývá obchodováním na trhu s výkresovým 

spojovacím materiálem a doplňkovým sortimentem. Vzhledem k povaze této činnosti se 

podnik bude pohybovat pouze na trhu B2B a bude využívat pouze vývozních operací, 

případně využije služeb prostředníků nebo zprostředkovatelů. Nedílnou součástí 

obchodních vztahů pak bude účast na veletrzích. 

2.2.5  Logistika 

Jako vědní disciplína je chápána od padesátých let 20. století. „Logistika představuje 

strategické řízené funkčnosti, účinnosti a efektivity hmotného toku surovin, polotovarů  

a zboží s cílem dodržet časové, místní, kvalitativní a hodnotové parametry požadované 

zákazníkem.“ (9, str. 4) Její kořeny však sahají zhruba do 9. století, kde se její prvky 

objevují v armádě. Logistika zde sloužila k odhadnutí situace pro potřeby manévrování, 

zásobování proviantem a v neposlední řadě k volbě taktiky. Její plný význam si lze 

uvědomit především během druhé světové války. Zde docházelo k náročnému 

přesouvání extrémních nákladů, zásob a vojáků. Během americké invaze do Normandie 

byla již logistika brána jako respektovaná disciplína. (9) 

Dále slouží k naplňování vztahu se zákazníkem. Vyvíjí se v symbióze s ostatními 

činnostmi podniku. Koupit linku, která vyrobí 2x více výrobků bez toho, aniž by se tyto 
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dostaly 2x rychleji k zákazníkovi by bylo zbytečné. Logistika se tedy stává jakýmsi 

nástrojem konkurenčního boje – vítězí ten, kdo doručí zboží rychleji a s nižšími 

náklady. (9) 

Logistika má také velký vliv na snižování nákladů. Obecná strategie většiny výrobních 

podniků je co nejvíce snižovat hodnotu skladových zásob. Peníze uložené v zásobách se 

někdy hovorově nazývají „mrtvé“ peníze. Samozřejmě vždy záleží na typu provozu.  

V odvětví, ve kterém působí společnost REMBERRY s.r.o., se čím dál častěji využívá 

strategie JIT = Just In Time. (10) Zákazník vyžaduje dodávku zboží v přesně daný čas. 

Důvody jsou zde dva: 

1 minimalizace nákladů na skladování a manipulaci 

2 absence velkých skladových prostor 

Během rozhovoru s manažerkou nákupního oddělení ve Škoda Auto zazněla věta, která 

naprosto jasně charakterizuje současný postoj automobilek ke skladovacím prostorům: 

„Naše sklady jezdí po Evropě v kamionech.“ Lucie Rejfová, 2017. 

2.3 Metoda SMART 

Aby bylo možné na konci daného úkolu hodnotit, zda byl opravdu splněn podle zadání 

a zda přinesl požadovaný výsledek, je potřeba stanovit si cíle, kterých má být dosaženo. 

K posouzení a nastavení těchto cílů lze použít metodu SMART, která v sobě zahrnuje  

5 kritérií. Cíl musí být totiž: (11) 

1) Specifický – Specific 

2) Měřitelný – Measurable 

3) Akceptovatelný – Agreed 

4) Realistický – Realistic 

5) Termínovaný – Timed (11) 

2.3.1 Obchodování v rámci Evropské unie 

Počátky vzniku Evropské unie (dále jen EU) sahají do roku 1945. Důvodem otevření 

debat o sjednocené Evropě byly 2 války, které proti sobě postavily sousedy z jednoho 
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kontinentu a zároveň ovlivnily celý svět. Po letech vyjednávání byla v roce 1957 

podepsána Římská smlouva, kterou bylo založeno Evropské hospodářské společenství 

(EHS). Jinými slovy tak vznikl společný trh. Již v této fázi byla mezi členskými státy 

zrušena cla, což napomohlo společnému hospodářskému růstu. Vývoj pokračoval dál  

a po pádu Berlínské zdi již nic nestálo v cestě tomu, aby se v roce 1993 naplno rozvinul 

trh založený na čtyřech základních svobodách – volný pohyb osob, zboží, služeb  

a peněz. (28, 29) 

Pokud subjekt poskytuje služby na území domovského státu ať už jako živnostník nebo 

jako podnik, má stejné právo poskytovat tyto služby v jakémkoliv jiném státě v rámci 

EU. Pokud si úřady v daném státě přesto vyžádají nějakou dokumentaci, musí k tomu 

mít pádný důvod. Toto pravidlo by mělo ulehčit podnikům od zbytečné byrokracie. 

Toto platí v případě, kdy se podnik rozhodne pro občasnou, krátkodobou nebo pro 

jednoho zákazníka určenou obchodní strategii. Pokud se bude chtít podnik na cizím trhu 

usadit nastálo, založení pobočky nebo dceřiné společnosti se sídlem v daném státě se 

nejspíše nevyhne. Takový krok se pak řídí předpisy daného státu. (3) 

2.4 Analýza vnějšího prostředí 

Pro správné pochopení a uvědomění si situace kolem podniku je potřeba provést 

analýzu vnějšího prostředí. Platí zde fakt, že vnější prostředí leží mimo kontrolu 

podniku. Z vnějšího prostře přicházejí příležitosti a hrozby. Vnější prostředí lze rozdělit 

na makroprostředí a oborové prostředí. Pro analýzu makroprostředí lze použít metodu 

SLEPTE. Analýza trhu v sobě zahrnuje kritické zhodnocení trhu a konkurence. Pro 

analýzu konkurence je použit Porterův model pěti konkurenčních sil. 

2.4.1 Analýza SLEPTE 

Tato analýza patří do oblasti hodnocení makroprostředí a její podstatou je zhodnocení 

vnějších faktorů, které ovlivňují nebo v budoucnosti mohou ovlivňovat fungování 

podniku. Zaměřuje se na následující oblasti: (13) 
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Obrázek 1 Model SLEPTE (12, str. 80) 

Social – Sociální oblast 

Do oblasti sociální je možné zařadit především demografické faktory, trendy životního 

stylu, náboženské rozvrstvení, vnímání vymahatelnosti práva. Sociální faktory jsou 

především důležité pro podniky, které se zaměřují na retailovou obchodní činnost.  

S ohledem na společnost REMBERRY s.r.o. je však sociální oblast také důležitá. 

Uživatelé nakupují automobily na základě prestiže, vnímání okolí, preferencí ke značce 

atd. Vnímání zákazníka může mít vliv na délku výroby jednotlivých modelů a tím  

i stálost kontraktů mezi výrobcem automobilu a REMBERRY s.r.o. (12, 14) 

Legal – Legislativní oblast 

Do této kategorie spadají veškeré právní normy, zákony, vyhlášky a opatření, která  

v současné době již platí, nebo která se plánují realizovat. Pro podnik je důležité 

sledovat nejen současně platnou legislativu, ale zároveň musí mít v povědomí  

i připravované inovace. Při správném uchopení legislativní změny může podnik nejen 

optimalizovat své aktivity, ale také získat konkurenční výhodu. (12, 14, 42) 

Economic – Ekonomická oblast 

Pro oblast ekonomickou je typické sledování úrokové míry, míry inflace, vývoje cen, 

měnové stability. (12, 14) 
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Political – Politická oblast 

Z hlediska transakcí na poli zahraničního obchodu je nezbytné sledovat postoj exportní  

i importní země vůči svým obchodním partnerům. Je třeba sledovat vývozní a dovozní 

cla, politickou situaci v cílové zemi, sankce, kvóty. (12, 14) 

Technological – Technologická oblast 

Zde je zahrnut především rozvoj technologií a procesů. Za pomoci inovací dochází  

k získávání konkurenční výhody a úsporám na zdrojích. Dnešní doba si žádá, aby 

výroba probíhala s maximálním využitím všech dostupných zdrojů a nedocházelo ke 

zbytečnému plýtvání. Tato oblast zahrnuje i vzdělávání zaměstnanců. (12, 14) 

Ecology – oblast ekologie 

Tato oblast je úzce spjata s technologiemi. Nové technologie a pracovní postupy 

optimalizují využití vstupních zdrojů na momentálně maximálně dosažitelnou úroveň. 

Zároveň je kladen velký důraz na všechny typy recyklace. Při vývoji výrobků je 

dokonce kladen důraz i na jeho recyklaci po skončení doby použití. Podniky přijímají 

opatření pro snižovaní jejich vlivu na životní prostředí. (2, 12, 13) 

2.4.2 Analýza trhu a konkurence 

Tento typ hodnocení bere v potaz stále ještě vnější prostředí podniku, ale zaměřuje se 

již na oblasti v jeho přímém okolí. 

Analýza trhu 

Automotiv trh je poměrně specifický a má své zákonitosti. V tomto odvětví existují  

2 klíčové aspekty úspěchu – kvalita a cena. Samozřejmě, konečná podoba automobilu je 

aspekt, který napomáhá prodeji koncovému zákazníkovi. Dílčí komponenty ale 

podléhají úplně jiným zákonitostem. Díly do automotiv se dodávají v sériích, které čítají 

miliony kusů. Výroba tak musí být nastavena naprosto přesně a co hlavně, každý 

vyrobený kus musí být dohledatelný kvůli případné reklamaci a nákladům, které jsou  

s tímto spojeny. Druhý zásadní faktor je zde cena. Při sérii 10 mil. ks hraje každý cent 

svou roli. 
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Pro analýzu trhu je potřeba určit potenciální zákazníky, kteří využívají při výrobě svých 

produktů komponenty ze sortimentu REMBERRY s.r.o. Díky tomu, že se jedná o B2B 

business a není možné uplatnit dotazníkové šetření, analýza trhu musí proběhnout  

v kooperaci s institucemi, které disponují potřebnými informacemi. Tyto instituce 

budou dále popsány v analytické části. 

Analýza konkurence – Porterův model pěti konkurenčních sil 

Hlavní myšlenkou Porterova modelu je uvědomění si vlivu pěti sil, které na podnik 

působí ze strany konkurence. Při správné aplikaci do podnikové strategie může tento 

model pomoci maximalizovat profit a zároveň minimalizovat externí rizika. (2) 

 

Obrázek 2 Porterův model (15) 

Z modelu vyplývá, že dochází k interakcím mezi dodavateli, odběrateli, konkurenty  

a náhradami. Všechny 4 elementy se setkávají v bodě konkurenční rivality. Výsledkem 

jejich střetů je ziskový potenciál odvětví. (2) 

2.5 Analýza vnitřního prostředí 

Tento druh analýzy už podle svého názvu hodnotí, jak zdravý podnik je. Je to nastavení 

zrcadla vlastní historii. Při analýze vnitřního prostředí podnik hodnotí, jaké má 

kapitálové zdroje, lidské zdroje, jaké jsou cíle, jak používá marketing. Pro správné 

zhodnocení vnitřního prostředí podniku je použita analýza zdrojů a analýza 7 S, která 

hodnotí marketingové a obchodní činnost. 
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2.5.1 Analýza 7 S 

Tato analýza zahrnuje 7 základních faktorů, které ovlivňují podnikovou strategii. Podle 

tohoto modelu je třeba nahlížet na každý podnik jako na soubor sedmi faktorů, které na 

sebe navzájem působí a ovlivňují se. Model 7 S zahrnuje následující oblasti: (16) 

 

Obrázek 3 Analýza 7 S (Zdroj: vlastní zpracování) 

Strategie 

Strategie firmy často není přesně definována a co hůř, není nijak komunikována mezi 

zaměstnance. Někdy se skrývá v zakládacích listinách nebo v zápisech z porad. Někdy 

je dokonce pouze v hlavě majitele nebo zakladatele podniku. Pokud však není strategie 

jasně komunikovaná a vyhodnocována, podnik nemůže efektivně sledovat svůj progres 

a nastavovat reálné cíle. (17) 

Podle Porterova pojetí existují 2 základní konkurenční výhody – nízké náklady nebo 

odlišnost (diferenciace). Z těchto dvou předpokladů jsou vyvozovány tři možné 

strategie:  

Cost leadership strategy – vůdčí postavení v nízkých nákladech 

Differentiation strategy – odlišnost, diferenciace 
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Focus strategy – cílená diferenciace (18) 

Struktura 

Tento faktor hodnotí rozdělení činností ve společnosti a koordinační mechanismy. Dále 

hodnotí komunikační kanály, zapojení zaměstnanců do činností v podniku. Tato oblast 

zahrnuje 5 struktur: 

Liniová – jeden útvar je nadřazen jinému 

Funkcionální – snaží se odstranit nedostatky liniové struktury pomocí specializace 

řídících funkcí. Vedoucí zde rozhoduje pouze o otázkách, které spadají do jeho 

kompetence. Je zde tedy více vedoucích pracovníků. 

Divizní – jejím základem je propojení samostatných divizí do společného celku, ale 

řízení divizí zůstává stále v každém úseku samostatné. Každá divize má svůj rozpočet, 

vedení, technický úsek. 

Maticová – spojuje prvky divizní a funkcionální struktury. Osvědčila se především  

ve výrobních podnicích při řešení časově omezených projektů. V maticové struktuře 

dochází k přímému kontaktu s vedoucím, což nahrazuje i byrokratické vztahy  

v podniku. Manažeři jsou více zapojeni do strategie a tím jsou více motivování. 

Zdůrazňuje se zde skupinová práce. Tato struktura lépe reaguje na podněty zvenčí. (19, 

20) 

Systémy 

V tomto modelu se systémem rozumí IT nástroje, které slouží ke kontrole výroby, 

ukládání dat, alokování zdrojů, odměňování. (19, 20) 

Spolupracovníci 

Zaměstnanci jsou hlavním článkem, který tvoří konkurenční výhodu a přidanou 

hodnotu. Jsou základem úspěšného podniku. Spokojený zaměstnanec, který dostane 

odpovídající vzdělání a vnímá svou roli v podniku, je maximálně přínosný a užitečný. 

Stejně tak, jako jsou kvalitní zaměstnanci velkou výhodou podniku, tak v opozici stojí 

velká hrozba nekvalitních zaměstnanců, kteří mohou svou nevědomostí nebo prostým 
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nezájmem způsobit velké ztráty. Aby byli zaměstnanci opravdu přínosem pro podnik, je 

třeba najít vhodné metody jejich motivování. (19, 20) 

Styl řízení 

Mezi klasické styly řízení patří autoritativní, demokratické a liberální (laissez-faire) 

model. 

Autoritativní – tento styl řízení vylučuje jakoukoliv participaci dalších pracovníků. 

Vedoucí rozhoduje na základě informací, které dostává od podřízených a které získá  

z jiných zdrojů. Rozhoduje tedy čistě sám. 

Demokratický – dává do rukou podřízených značnou moc podílet se na řízení. Konečné 

rozhodnutí ale vždy činí jeden vedoucí. V tomto typu probíhá dvousměrná komunikace. 

Laissez-faire – vedoucí v tomto pojetí do chodu oddělení zasahuje jen velmi omezeně. 

Ponechává oddělení, aby si rozhodovalo samo a pouze kontroluje průběh. (19, 20) 

Schopnosti 

V každé organizaci by měl být vyvíjen tlak na stabilní rozvíjení nejen technických 

schopností, které přímo přináší užitek ve výrobě, ale i v oblasti ekonomické, aby měli 

zaměstnanci širší rozhled a lépe chápali souvislosti. Mezi nejdůležitější schopnosti 

dnešní doby patří schopnost adaptovat se. (19, 20) 

Sdílené hodnoty 

Tímto se myslí jakýsi nehmotný produkt, který je výsledkem myšlení lidí a způsobu, 

jakým podnik komunikuje navenek. Je to soubor pocitů, dojmů, mýtů, které se  

v podniku objevují a které vytváří určité představy. Tento stav nemá nic společného  

s realitou. Svou roli zde hrají i hodnoty, které jsou ve firmě sdíleny a většinou  

i dlouhodobě udržovány. (17, 19, 20) 

2.5.2 Analýza obchodních aktivit 

Do analýzy obchodních aktivit spadá podrobný popis všech činností, které podnik 

provozuje pro vytvoření zisku.  
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2.5.3 Analýza zdrojů 

Pro kvalitní výkon jakékoliv činnosti je potřeba mít přehled o všech vstupech, které 

budou tvořit základ úspěšného fungování podniku, a bez kterých prakticky není možné 

zvolenou činnost vykonávat. (22) 

Finančních zdroje 

Pro rozvoj obchodních aktivit může podnik použít několik způsobů financování. Může 

se jednat o využití vlastního kapitálu nebo cizího kapitálu. V první řadě je ale potřeba 

vyčíslit, s jakými náklady bude třeba počítat. Mezi možné náklady mohou patři 

investice do marketingu, školení, služebních cest, získávání certifikací. Sestavení 

nákladové základny je důležitým krokem před začátkem každé činnosti. (22) 

Materiálové a technické zdroje 

Každý podnik musí mít představu o tom, co přesně potřebuje pro své fungování. Pokud 

se jedná o výrobní podnik, musí vědět, že potřebuje určitý typ strojů, nástrojů, zařízení, 

výrobních prostor, manipulační techniky a další. Pokud se jedná pouze o obchodní 

podnik, který fyzicky nevytváří žádný produkt, budou materiálové a technické zdroje 

chápány spíš v rovině vybavení kanceláře, software a hardware atp. (22) 

Personální zdroje 

Bez kvalitních personálních zdrojů není možné vykonávat žádnou specializovanou 

činnost. Na každé pozici by tak měl být pracovník, který si je vědom svých povinností  

a přesně ví, co je náplní jeho práce. Ideálním pracovníkem je člověk, kterého práce 

především baví a dělá ji s určitou vizí. (22) 

Nehmotné zdroje 

Tyto zdroje se jen velmi těžko dají vyjádřiv ve finančních jednotkách a není možné  

je nijak fyzicky uchopit. Řadí se sem například image, značka a pověst. (22) 

2.6 SWOT analýza 

Autorem této metody je Albert Humphrey ze Stanford University. Vznikla na základě 

požadavku pro optimalizaci změnového řízení v podniku. Pomocí analýzy SWOT si 

může podnik udělat poměrně dobrou představu, jaké jsou jeho silné a slabé stránky, 

jaké před ním stojí příležitosti a hrozby. (2, 22, 23) 
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Obrázek 4 SWOT analýza (31) 

SWOT analýza vyhodnocuje vnější a vnitřní vlivy. Vyhodnocení této analýzy může 

probíhat například pomocí párového srovnávání. 

Strengths – Silné stránky 

Silné stránky vycházejí z vnitřního prostředí podniku. Jsou to aspekty, které vynikají 

nad rámec běžného standardu, který je pozorovatelný u konkurence. Mezi silné stránky 

lze řadit nadstandardní vztahy se zákazníky nebo dodavateli, image značky, silný 

marketing, jedinečný produkt. (2, 22, 23) 

Weaknesses – Slabé stránky 

Slabé stránky taktéž pochází z vnitřního prostředí podniku. Jsou to takové procesy  

a operace uvnitř podniku, které oslabují jeho pozici vůči konkurenci a neumožňují tak 

plné rozvinutí svého potenciálu. Mezi výsledky takových procesů patří poškození jména 

značky, nízká produktivita, vysoké náklady. (2, 22, 23) 

Opportunities – Příležitosti 

Do této oblasti spadají takové vnější vlivy, které mohou při správné identifikaci přinést 

podniku například zvýšení povědomí mezi potenciálními zákazníky, zvýšení množství 

poptávek, prestiže. Mezi takové příležitosti se dá považovat navázání spolupráce  

s novým dodavatelem, implementace nové technologie, expanze do zahraničí. (2, 22, 

23) 
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Threats – Hrozby 

Tato část je zásadní pro celou analýzu. Jedná se totiž o vnější vlivy, které nejsou pod 

kontrolou podniku. Při špatné identifikace hrozby dochází k nenaplnění cílů podniku.  

V extrémních případech dochází až k úpadku podniku. Identifikace hrozeb by měla být 

jedna z priorit každého podniku. Pro řízení rizik lze použít Paretovo pravidlo 20/80. 20 

% identifikovaných hrozeb může způsobit 80 % škod. Proto je vhodné řadit hrozby 

podle jejich možného dopadu na podnik sestupně od nejzávažnějších po méně závažné  

a v tomto duchu jim věnovat množství úsilí. (2, 22, 23) 

2.6.1 Párové srovnání pro SWOT analýzu 

Tento způsob vyhodnocení využívá plus/mínus matici. Tato metoda porovnává 

vzájemné vazby jednotlivými oblastmi SWOT. Výsledkem je pak následující možné 

rozdělení faktorů: 

- silná oboustranně pozitivní vazba: ++ 

- silná oboustranně negativní vazba: -- 

- slabší pozitivní vazba: + 

- slabší negativní vazba: - 

- žádný vzájemný vztah: 0 (24) 

Dalším způsobem, jak analýzu vyhodnotit, je použití hodnot MAX/MIN: 

- MAX-MAX = maximalizace silných stránek + maximalizace příležitostí 

- MIN-MAX = minimalizace slabých stránek + maximalizace příležitostí 

- MAX-MIN = maximalizace silných stránek + minimalizace hrozeb 

- MIN-MIN = minimalizace slabých stránek + minimalizace hrozeb 

Výstupem analýzy SWOT by měla být strategie, která maximalizuje přínos ze svých 

silných stránek a zároveň minimalizuje možné negativní vlivy z okolního prostředí. (22) 
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2.7 Trh se spojovacím materiálem 

Základním cílem pro využití spojovacího materiálu je vytvoření znovu rozebíratelného 

spoje. Při lepení, pájení, nebo svařování dochází mezi materiály k reakcím, díky kterým 

je znemožněna další jednoduchá manipulace s komponenty. Pokud by tedy v budoucnu 

byly nutné nějaké zásahy do konstrukce, sahaly by náklady do nepřiměřeně vysokých 

částek, protože by se musela komplikovaně odstranit mnohem větší část materiálu. 

Historie spojovacích prvků a materiálů sahá do dob před naším letopočtem. První 

zmínky o nejjednodušších spojovacích elementech se datují až do 38. století před naším 

letopočtem, kdy Sumerové díky svým znalostem bronzu vynalezli první hřeby. Jistě  

si každý představí, že v této době nebylo až tolik důležité, jestli je hřeb dlouhý 100,1 

mm nebo 100,2 mm. Svou funkci splnil v obou případech. (32) 

Od 38. století př.n.l. až do průmyslové revoluce v 18. století n.l. byla výroba 

spojovacího materiály pouze manuální prací zručných kovářů a řemeslníků. Nástupem 

1. průmyslové revoluce se situace ovšem zásadně změnila. Na řadu přišly stroje  

a přesnější výroba. Díky tomu mohl také Henry Ford začít vyrábět svůj slavný Model T 

na počátku 20. století. (33) 

Počátkem 20. století se tedy dostáváme do novodobého pojetí a vnímání kvality  

ve výrobě. Díky tomu, že Henry Ford zavedl pásovou výrobu, kde byla výrobní norma 

udána taktem linky, musely být všechny vstupující komponenty sjednoceny výkresovou 

dokumentací a výrobce se musel touto dokumentací řídit. Už při drobné odchylce  

ve výrobě komponent mohlo dojít k zastavení montážní linky. 

2.7.1 Normovaný spojovací materiál 

Jak napovídá samotný název, tento spojovací materiál je vyráběn podle všeobecně 

uznaných a platných výrobních norem. Normy definují přesné materiálové složení, 

technické a výkresové specifikace, tolerance, povrchové úpravy a utahovací momenty. 

Příklady norem pro výroby spojovacího materiálu: 

ČSN – Česká technická norma 

Historie této normy sahá až do roku 1928. Během své platnosti byla několikrát 

novelizována a byla platná až do roku 1997. V tomto roce vyšla v platnost novela 
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zákona č. 22 / 1997 Sb. kde se uvádí, že česká technická norma není obecně závazná. 

Navzdory tomu existují situace, kdy se na ČSN lze odvolat, jako např. v právních 

předpisech ČR, ve smlouvách, při pokynu od nadřízeného, nebo při rozhodnutí 

správního orgánu. (34) 

DIN – Deutsche Industrie Norm 

Jedná se o německou technickou normu, která patří mezi celosvětově uznávané a platné. 

První norma s označením DIN 1 (Kuželový kolík) byla vydána v březnu 1918. Výše  

i níže zmíněné normy však nezahrnují pouze oblast výroby spojovacích prvků. Jedná  

se o normy užívané napříč průmyslovými spektry. Např. DIN A4 je označení pro běžný 

kancelářský papír formátu A4. (25) 

ISO – International Organization of Standardization 

Mezinárodní organizace pro technickou standardizaci. Přebírá roli dílčích subjektů  

a vystavuje centralizovaný sborník platných norem. Certifikací na normu ISO získá 

podnik nástroje pro udržování vysoké kvality výroby, možnost optimalizovat náklady, 

navyšovat tržby pomocí efektivně nastavených procesů. (35, 36) 

EN – European Standards 

EN normy jsou uznávané všemi členskými státy EU. Výrobky mohou být na evropský 

trhu dováženy a dále nabízeny k prodeji pouze pokud splňují EN normy. Vytváření  

a správu těchto norem mají na starost 3 organizace: 

CEN – European Committee for Standardization 

CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization 

ETSI – European Telecommunications Standards Institute (26) 

Podle současně platné legislativy je užívání norem dobrovolné. Zároveň však platí,  

že pokud se na některou normu odvolává předpis nebo zákon ve kterémkoliv členském 

státě, stává se taková norma závazná pro všechny subjekty. 

Všechny výše zmíněné normy dávají přesný popis, jak má každý výrobek vypadat  

a jaká má splňovat specifika. Zároveň však uvádí také tolerance, ve kterých se musí 
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výrobce držet. Konkrétně u spojovacího materiály nezřídka dochází k situacím, kdy 

výrobce úmyslně vyrábí na hranici přípustné tolerance. Důvod je pouze jeden – úspora 

materiálu a tím i nákladů. (26) 

2.7.2 Výkresový spojovací materiál 

Dnešní doba si žádá stále nová a neotřelá řešení. Konstruktéři a vývojové týmy 

přicházejí s novými realizacemi, pro které není možné použit normované prvky. Mezi 

nejčastější důvody patří úspora materiálu a hmotnosti, neobvyklý způsob montáže nebo 

specifické požadavky zákazníka. Na základě těchto požadavků dochází k vývoji nových 

konstrukčních prvků. Nezřídka se stává, že je daný konstrukční prvek použit pouze při 

určitém typu montáže a v další designové variantě je použit opět jiný typ. (27) 

2.8 Automobilový průmysl 

Zkráceně se tomuto odvětví říká automotiv a dalo by se říci, že si tento trh žije svým 

vlastním životem mimo běžné standardy. Již od dob Henryho Forda vykonávají hlavní 

práci především stroje. Myšlenka současné doby tento trend posouvá o další úroveň 

výše – práci mají vykonávat pouze stroje, člověk má kontrolovat a řídit procesy. (27) 

2.8.1 Normy platné pro automotiv 

S touto filozofií je spojena řada změn, kterými musí celé odvětví projít. Automotiv 

normy spadají do oblasti ISO/TC 1 a ISO TS 16949. Svůj základ mají v normě ISO 

9001, která je pak dále doplněna specifickými požadavky automobilového průmyslu. 

Od 1.10.2017 je ovšem možné žádat pouze o certifikaci aktualizované normy, která 

nese název IATF 16949 – International Automotive Task Force. Předešlá verze ISO TS 

pozbývá platnosti ke 14.9.2018 a to s ohledem na fakt, že k tomuto datu končí platnost 

certifikátu ISO 9001. (38) 

Norma IATF 16949 vznikla jako nástroj výrobců automobilů pro přenášení svých 

požadavků na dodavatele. Tyto požadavky jsou zároveň pravidelně auditovány  

a dodavatelé na základě vyhodnocení obdrží rating, který jim umožní ucházet se  

o zakázky pro daného výrobce automobilů. (39) 

2.8.2 Dodavatelský řetězec do automotiv 

Vývoj a výroba každého nového automobilu nebo modelu je záležitost na 2-3 roky. 

Během této doby dochází k testování komponent, validaci procesů, designovým 
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úpravám na nástrojích a přípravě kompletní dokumentace. Zároveň během této doby 

dochází i k výrobě prototypů. Dodávky sériových a prototypových komponentů  

se odlišují. 

Dodavatelský řetězec v automotiv se rozlišuje na tři úrovně: 

TIER 1 = do této kategorie patří podniky, které dodávají přímo finálnímu výrobci 

automobilu (tzv. OEM – Original Equipment Manufacturer). 

TIER 2 = primární funkcí těchto podniků je dodávat sub komponenty pro TIER 1. 

Nezřídka se ale stává, že TIER 2 může pro jeden nebo více svých produktů zaujímat na 

trhu pozici i jako TIER 1. 

TIER 3 = do této kategorie patří dodavatelé základních vstupních materiálů nebo 

obchodníci. (27) 

Sériové dodávky 

Sériová výroba v sobě zahrnuje perfektně zmapovaný a zdokumentovaný proces od 

vstupu surového materiálu do výroby až po zabalení a odeslání finálního výrobku 

zákazníkovi. Sériová výroba musí být odsouhlasena zákazníkem. Bez tohoto schválení 

není možné začít vyrábět. 

Při sériových dodávkách musí být vystavena i tzv. PPAP dokumentace – Production 

Part Approval Process. Tato dokumentace obsahuje 19 sekcí, které musí výrobce nebo 

dodavatel vystavit. Vystavením a schválením této dokumentace se výrobce nebo 

prodávající zavazuje, že jeho výroba odpovídá standardům ISO TS 16949 (IATF 

16949), že přesně dodržel výkresovou dokumentaci a požadavky zákazníka. (40) 

Prototypové dodávky 

Dodávky do prototypového procesu s sebou nesou výrazně nižší byrokratickou zátěž  

a samotný proces výroby není nijak speciálně kontrolován. To stejné platí i pro kvalitu 

dodávaných dílů. 
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Při dodávkách do prototypové výroby stačí běžně doložit pouze Prohlášení o shodě  

ve verzi 3.1 Ve výjimečných případech může být vyžadována zkrácená varianta PPAP 

dokumentace. Tento požadavek ale musí zákazník specifikovat při zadání zakázky. (27) 

2.9 Závěr teoretické části 

Informace zmíněné výše slouží jako teoretická základna pro následující analytickou 

část, která bude hodnotit současný stav v podniku a na trhu. 

Teoretická část předkládá informace o možných způsobech rozvoje obchodních aktivit 

pro REMBERRY s.r.o. v oblasti zahraničního obchodu v automotiv odvětví. Nedílnou 

součástí jsou informace o analýze vnějšího prostředí, vnitřního prostředí, včetně analýzy 

zdrojů. Dále jsou v teoretické části popsány možnosti vstupu na zahraniční trh  

a zdůrazněny jsou varianty, které by mohly přicházet v úvahu. Nechybí ani popis norem 

a předpisů, které je třeba dodržovat. Stejně tak jsou zmíněny i zákonitosti automotiv 

trhu. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Následující kapitola popisuje vznik společnosti a její současný stav. Součástí této 

kapitoly je i analýza vnitřního prostředí. Dále tato část analyzuje stav s kooperujícím 

podniky. Nedílnou součástí je pak i analýza konkurenčního prostředí. Cílem kapitoly  

je získat přehled o současném stavu, aby bylo možné připravit kvalitní návrh na 

úspěšnou realizaci rozvoje obchodních aktivit na zahraničním trhu. 

3.1 Základní informace a historie REMBERRY s.r.o. 

 

 

Obrázek 5 Logo (Zdroj: vlastní zpracování) 

Podnik byl založen jako „one man show“ v roce 2015. Primárním cílem bylo založení 

podniku, který bude působit seriózně. Proto byla zvolena forma podnikání s.r.o.  

a základní kapitál ve výši 100 000 Kč. Současný právní systém České republiky 

umožňuje obchodování na trhu se spojovacím materiálem pouze s živnostenským 

oprávněním, popřípadě je možné založit společnost s ručením omezeným se základním 

kapitálem ve výši 1 Kč. Živnostenské oprávnění, ani základní kapitál v tak nízké výši 

nepůsobí příliš důvěryhodně a ze zkušeností je vhodnější vystupovat pod hlavičkou 

s.r.o. 

3.2 Předmět podnikání 

REMBERRY s.r.o. vznikla jako obchodní společnost se zaměřením na normovaný 

spojovací materiál a výkresové spojovací prvky. Základní činností tedy není fyzická 

výroba produktu, ale zajištění jeho výroby u dodavatelů. Přidanou hodnotou pro 

zákazníka je tedy služba. Čím dál častěji se podnik setkává s trendem, kdy si zákazník 

raději drží 2–3 dodavatele, mezi které rozděluje své zakázky. Mezi hlavní důvody patří 

tyto aspekty: 
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1 2-3 dodavatelé zajišťují akceptovatelnou diversifikaci rizika 

2 větší množství dodavatelů s sebou nese zvýšené náklady na koordinaci a na 

administrativu 

3 zákazníci velmi často odmítají spolupracovat s dodavateli ze třetích zemí  

a přenášejí riziko a zodpovědnost na podnikatelský subjekt v rámci EU, kde j 

e snáze vymahatelné právo a obecně jednodušší komunikace. 

Mezi hlavní činnosti patří následující úkony: 

- certifikační řízení podle požadavků zákazníka 

- zajištění dopravy zboží od výrobce k zákazníkovi 

- kontrola dodaného zboží podle specifikací zákazníka- 

- celní řízení, pokud bude zboží dodáváno ze zemí mimo EU (Čína, Turecko, 

Indie…) 

REMBERRY s.r.o. se chce zaměřovat především na 2 segmenty – automotiv  

a strojírenství. 

3.3 Analýza vnějšího prostředí 

Analýza vnějšího prostředí slouží k lepšímu pochopení zákonitostí, které přímo 

ovlivňují vývoj a úspěšnost podniku. Na podnik není možné nahlížet pouze jako na 

izolovanou entitu uprostřed neznámého prostředí. Důkladná analýza okolí může být 

zásadní pro úspěch či neúspěch strategie, kterou si vedení podniku zvolí.  Stejně tak 

není možné vnější analýzy provádět jen jednou za dlouhý časový úsek, ale je třeba 

sledovat, jak se podmínky na trhu mění a porovnávat tyto změny se zvolenou strategií.  

Pro analýzu vnějšího prostředí REMBERRY s.r.o. byly použity analýzy SLEPTE, trhu 

a konkurence. 

3.3.1 SLEPTE analýza 

Pomocí této analýzy je možné prozkoumat okolí podniku z hlediska sociálního, 

legislativního, ekonomického, technologického a ekologického. Závěr této části  

je přehledně zpracován v tabulce na konci kapitoly. 
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Pro business oblast, které se věnuje REMBERRY s.r.o., je potřeba brát v potaz i faktory 

v globálním měřítku, než pouze na regionální nebo národní úrovni. Potenciální 

zákazníci jsou sice lokalizováni ve Švédsku, ale jejich výrobky jsou dále distribuovány 

do celého světa. 

Sociální faktory 

Podle údajů ze Švédského statistické úřadu dochází v letech 2013–2017 k neustálému 

nárůstu nově registrovaných automobilů. 

 

Graf 1 Trend nově registrovaných vozů ve Švédsku (Zdroj: Švédský statistický úřad) 

Dlouhodobý trend ukazuje, že značka Volvo patří v prodejích ve Švédsku k absolutní 

špičce a toto potvrzují i data mezi lety 2013-2017. 

Umístění 2013 2014 2015 2016 2017 

1 VOLVO VOLVO VOLVO VOLVO VOLVO 

2 VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN 

3 TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA 
 

Tabulka 1 Preference při koupi nového vozu (Zdroj: Švédský statistický úřad) 

Na tomto trendu nic nezměnil ani fakt, že byla společnost Volvo v roce 2010 prodána 

čínskému investorovi, společnosti Geely. Jak již bylo uvedeno, Švédsky trh je poměrně 

tradičně zaměřený a takový krok mohl přinést propad v prodejích. Avšak nestalo se tak. 
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Legislativní faktory 

Švédsko je členem Evropské unie (dále jen EU) od roku 1995. Česká republika pak do 

EU vstoupila až v roce 2004. V Evropské unii funguje volný pohyb zboží mezi 

členskými státy. To znamená, že při přechodu hranic není nutné platit dodatečná cla. Co 

ale platit nutné je, tak je DPH. Pro obchodní případy mezi REMBERRY s r.o.  

a zákazníky ve Švédsku se uplatňovalo DPH v režimu tzv. reverse charge, tedy 

obrácené plnění. Princip je takový, že REMBERRY s.r.o. uvádí cenu na faktuře s 0 % 

DPH. DPH je následně uhrazeno importérem, na kterého je faktura vystavena.  

Na dokladu ale musí být uvedeno DIČ (VAT) odběratele. Doklad musí být zároveň 

opatřen anglickým překladem následující věty: Tento doklad je osvobozen od DPH 

podle Zákona č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z příjmu, § 64 Osvobození při dodání zboží 

do jiného členského státu / According to the Act no. 235/2004 Coll. On Value Added 

Tax, § 64 of those goods are exempt, with deductibility. 

Ekonomické faktory 

Jelikož je Švédsko součástí EU a její ekonomika je velmi silně provázaná s tou 

evropskou, a dokonce i světovou, sleduje Švédská vláda jisté cíle pomocí restriktivní  

a expanzivní hospodářské politiky. Ke sledování těchto cílů se využívá tzv. magický 

čtyřúhelník. Tento se skládá ze 4 oblastí: 

- roční tempo růstů reálného HDP 

- roční míra inflace 

- roční míra nezaměstnanosti 

- podíl salda běžného účtu k nominálnímu HDP 

Mezi těmito oblastmi však dochází ke konfliktu, protože není možné ve stejném čase 

dosahovat růstu u všech ukazatelů. Vláda si tak musí vybírat, který ukazatel v daném 

období upřednostní. Hodnoty pro každou oblast se vynáší do grafu a z následné plochy 

se pak určí, jak úspěšná daná ekonomika je. Platí, že čím větší plochu čtyřúhelník 

zabírá, tím je ekonomika úspěšnější. Zároveň je potřeba sledovat výsledky za delší 
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časové období nebo v porovnání s jinými otevřenými ekonomikami. Výsledek za jedno 

období nemá vypovídací hodnoty, je to pouze popis situace. 

Rok HDP Inflace Nezaměstnanost Podíl salda běžného účtu k nominálnímu HDP 

2013 1,2 % 0,1 % 8,4 % -3,5 % 

2014 2,6 % -0,3 % 7,9 % -1,8 % 

2015 4,1 % 0,1 % 7,4 % -0,8 % 

2016 3,3 % 1,0 % 6,9 % 2,1 % 

2017 2,4 % 1,8 % 6,7 % 1,3 % 
 

Tabulka 2 Data pro magický čtyřúhelník (Zdroj: Švédský statistický úřad) 

Z vývoje HDP je vidět, že růste ekonomiky byl v letech 2013–2015 poměrně strmý  

a mohlo hrozit až její přehřátí. V následujících letech vykázala ekonomika lehký 

propad, ale nadále zůstává v příznivých hodnotách. 

Inflace se držela dlouhodobě velmi nízko v letech 2013–2015. Tento trend se držel  

i navzdory intervencím centrální národní banky (Riksbank), která záměrně oslabovala 

švédskou měnu. Až v roce 2017 se podařilo inflaci dostat na úroveň 1,8 %. Odhady jsou 

ale pesimistické a je možné, že za rok 2018 se inflace dostane na hladinu 1,6 %. 

 

Graf 2 Makroekonomické ukazatele v letech 2013–2017 (Zdroj: Švédský statistický úřad) 

Nezaměstnanost má dlouhodobě klesající trend a předpokládá se, že tento bude nadále 

pokračovat i v roce 2018. Je to další důkaz toho, že se švédské ekonomice daří  

a vznikají nové příležitosti. 
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Podíl salda vůči DPH zaznamenává od roku 2014 vyrovnávání rozpočtu a od roku 2016 

se švédská ekonomika dostává dokonce do přebytku, který by měl dále pokračovat  

i v následujících letech. 

 

Graf 3 Magický čtyřúhelník (Zdroj: vlastní zpracování) 

Pro určení, jak který čtyřúhelník vykazuje lepší hodnoty, je potřeba vypočítat jeho 

plochu, kterou v grafu zaujímá. Pro tento výpočet se použije metoda součtu obsahu 

dvou trojúhelníků: 

S 2016 = ((1,0 + 2,1) * 3,3/2)) + ((1,0 + 2,1) * 6,9/2)) = 15,810 % 

S 2017 = ((1,8 + 1,3) * 2,4/2)) + (1,8 + 1,3) * 6,7/2)) = 14,105 % 

S = S 2017–S 2016 = 14,105 – 15,810 = -1,705 % 

Meziročně vykazuje mírný pokles. I navzdory tomuto poklesu je však situace  

na švédském trhu velmi příznivá, lidé se nebojí investovat a nezaměstnanost klesá. 

Dalším pozitivní ukazatelem je pak množství celkového importu, který byl realizován 

z ČR do Švédska v mezidobí 2016–2017. V roce 2016 byla ČR na 15. místě na listu 
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importérů s objemem dovozu 17 726 000 000 SEK. V roce 2017 se ČR dostala 

v žebříčku na 14. místo s objemem dovozu 14 141 000 000 SEK. 

Pro průmyslové odvětví platí opět dlouhodobá rostoucí tendence importu z ČR. 

Komoditní skupina Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

Průmyslové zboží 99 736 SEK 101 062 SEK 112 266 SEK 112 038 SEK 116 378 SEK 
 

Tabulka 3 Objem dovozu průmyslového zboží do Švédska v SEK (Zdroj: Český statistický úřad) 

 

 

Graf 4 Objem dovozu průmyslového zboží do Švédska v SEK (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z grafu je patrné, že dlouhodobá tendence importu průmyslového boží z ČR do Švédska 

je stoupající. Pouze v roce 2016 došlo k nízkému poklesu o 228 000 000 SEK. Jedná  

se však o velmi malý výkyv a dlouhodobý vývoj nemá zásadní vliv. Tato data ukazují,  

o zboží pocházející z ČR je stále větší zájem a že obchodní vztahy nabírají na intenzitě 

a objemu. 

Technologické faktory 

Technologický trend dnešní doby je jasný – vyrábět rychleji, levněji a kvalitněji  

a především efektivněji. Toto s sebou nese investice do nových technologií a vzdělání. 

REMBERRY s.r.o. bude muset velmi pružně reagovat na požadavky zákazníka a tyto 

požadavky dále efektivně přenášet na výrobce. 
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REMBERRY s.r.o. obchodní podnik, a tak není přímo ovlivněna technologickými 

trendy. Pokud vznikne požadavek na straně poptávky, úkolem bude najít takové řešení 

na straně dodavatelů, které bude zákazníkovi nejlépe vyhovovat. Nezřídka se stává, že 

si zákazník nechá poradit a akceptuje návrhy. Při vývojových fázích nových výrobků 

totiž zákazník často sám přesně neví, jak se bude který komponent chovat v celé 

sestavě. Toto by se dalo hodnotit jako velké pozitivum. Podnik totiž není limitovat 

pouze vlastní technologií, ale je schopen poměrně pružně reagovat na změny 

v poptávce. 

Ekologické faktory 

Na ekologii je brán čím dál větší zřetel a taky je pod stále větším drobnohledem úřadů. 

Není možné vést efektivní podnik a neinvestovat do obnovitelných zdrojů. Ať už  

se jedná o obchodní činnost nebo výrobní podnik, jsou jistá pravidla, která je nutno ctít. 

Pro Českou republiku platí Zákon č. 185/2001 Sb. Jedná se o Zákon o odpadech  

a o změně některých dalších zákonů. Podle toho zákona je jedním ze základních 

pravidel povinnost předcházet vzniku odpadů. Pro kancelářskou činnost by to mohlo 

znamenat více rozvažovat, zda je třeba tisknout velké množství emailů, svítit 

v kancelářích ve zbytečných případech, hlídat topení a klimatizaci atd. Pro fyzické 

osoby je nakládání s obaly víceméně dobrovolné, kdežto právnickým osobám  

je předepsáno, jak mají s odpady nakládat. Otázkou nakládání s odpady se dokonce 

zabývá certifikace ISO 14001 – environmentální management. 

Při výrobě strojírenský obráběných nebo jinak tvářených dílů bohužel není možné 

vyhnout se odpadu. Při různých technologických postupech dochází k používání 

mazacích emulzí, čisticích látek, barev, rozpouštědel, lepidel, a jiných látek, které jsou 

dokonce ve většině případů toxické pro životní prostředí. 

V jedné z následujících kapitol bude řešen příklad výroby spojovacího prvku viz. 

Obrázek 4. Během této výroby jsou použity mimo jiné následující operace: 

Tváření za studena, které vyžaduje přítomnost oleje. 

Kalení je proces, při kterém dochází ocel zahřeje na kalicí teplotu a poté se prudce 

zchlazuje. Nejčastější kalicí medium je pak voda a olej, dále roztavené solné lázně,  
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a dokonce i kovové lázně. Při všech těchto operacích pak vznikají odpadní látky, které 

jsou poměrně toxické. 

Odmaštění nastává před nanesením povrchové úpravy. Materiály jsou po výrobním 

procesu často chráněny mazacími oleji, které zaručují jejich lehčí vyrobitelnost a dále 

konzervují povrch před nežádoucí korozí. Odměštění je třeba provést před každou další 

operací, která má změnit povrchovou strukturu materiálu. Takové odmaštění probíhá 

v odmašťovacích komorách při vysoké teplotě a za pomoci chemických látek. Při užití 

vysoké teploty kolem 120 °C dochází k uvolňování škodlivých látek do ovzduší. Tyto  

je tedy potřeba jímat a filtrovat, aby nedocházelo k přímým únikům. 

Geomet 321 je povrchová úprava, která se hojně využívá v automobilovém průmyslu  

a splňuje normy ASTM B117 pro pobyt v solné komoře bez výskytu oranžové koroze 

po dobu 600–1000 hodin. Tento typ povrchové úpravy je založen na bázi vodní lázně  

a následného vytvrzení v peci. Tento typ patří mezi nejvíce ohleduplné vůči životnímu 

prostředí, protože není třeba žádných speciálních rozpouštědel a při vytvrzení v peci 

dochází k odpaření pouze samotné vody. 

Precote je speciální typ pojistného nátěru, který pracuje na bázi mikro kapslí akrylátu, 

které při mechanickém narušení praskají a vytváří velmi pevný spoj, který je odolný 

vůči otřesům a povětrnostním vlivům. 

Při všech těchto procesech je nezbytné používat systém řízení  

3.3.2 Analýza trhu 

3.3.2.1 Švédský trh 

V roce 2016 navázala REMBERRY s.r.o. úspěšnou spolupráci s výrobcem brzdových 

systémů pro osobní automobily. Sídlo této společnosti je právě ve Švédsku. Tato země 

je tradičně chápána jako strojírenská a strojírenské výrobky tvoří více než 45 % exportu. 

Švédský trh je ale taky potřeba chápat jako tradičně zaměřený, se silným vnímáním 

domácí hodnoty. Z tohoto důvodu je velmi těžké vstoupit na trh s novou značkou  

ze zahraničí. Naopak u průmyslových výrobků jsou zahraniční dodavatelé přijímáni 

s větším pochopení. I tak ale nelze předpokládat, že se výsledky dostaví ve velmi krátké 

době a budou okamžitě výnosné. Pozici na tomto trhu bude třeba budovat pomocí 
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strategie WIN-WIN, pokud bude chtít REMBERRY s.r.o, vytvořit hodnotné  

a dlouhodobě výhodné obchodní případy. 

Podle Ing. Vítězslava Blažka, který hodnotí švédský trh pro společnost CzechTrade  

a pracuje na Embassy of the Czech Republic ve Stockholmu, patří průmyslový trh  

ve Švédsku mezi nejzajímavější z pohledu českého exportéra. Konkrétně zmiňuje oblast 

obráběných komponent a konstrukcí z kovu.  

3.3.2.2 Pravidla obchodování ve Švédsku 

Pro švédský trh, stejně jako pro celou Skandinávii, platí následující pravidla: 

Plánování a přesnost 

Pro jednání je nezbytné dohodnout si schůzku v dostatečném předstihu a dodržet termín 

a čas schůzky. Pracovní a volný čas se striktně oddělují, a proto by schůzky neměly 

přesáhnout dohodnutý čas a měly by proběhnout v době mezi 9:00 ráno a 16:00 

odpoledne. Z osobní zkušenosti lze odvodit, že Švédové spíše tíhnout  

k neformálnějšímu oslovení křestním jménem a obecně uznávají uvolněnější styl 

jednání. (41) 

Obchodní jazyk 

Díky své ekonomice, která je velmi provázaná především se UE (export do EU v roce 

2017 tvořil 59.1 % a import tvořil 71.0 %), je obchodním jazykem angličtina.  

Marketingové materiály a webové stránky by měly být dostupné v angličtině. Jako 

projev úcty a možný způsob prolomení ledů může posoužit pronesení několika slov 

v jazyce obchodního partner. (41) 

Příprava na jednání 

Při jednán velmi často vystupují odborníci z oboru, a tak je vždy výhodnější mít 

znalosti o daném oboru pevně v rukách než zkoušet obchodní kličky. Jednání probíhají 

ve strukturované formě a mají svá pravidla. Vždy je třeba jednání shrnout pomocí  

tzv. meeting minutes. (41) 
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Komunikace a konflikty 

Je zde kladen důraz na přímé, věcné a férové jednání. Obchodní partneři ve Švédsku 

jednají přímo a bez postranních úmyslů, což by mělo být opětováno i z druhé strany 

jednacího stolu. Konfliktům se snaží předejít kvalitním plánováním, a především 

včasnou informovaností. Pro kvalitní a dlouhodobé vztahy je tak potřeba vždy partnera 

informovat o problému včas. Jednání o ceně je potřeba podložit pevnými argumenty, 

statistickými údaji a grafy. (41) 

Reference 

Budovat ve Skandinávii vztahy je poměrně obtížné a zabere to hodně času. Proto  

je potřeba účastnit se veletrhů a výstav, být v kontaktu s českou ambasádou a využívat 

své reference. Pokud se položí hodnotné základy obchodního vztahu, zpravidla pak 

trvají dlouhou dobu. (41) 

3.3.3 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Tento model slouží ke zhodnocení situace v okolí podniku. Velmi často se stává, že  

se firmy zaměřují pouze na konkurenci, která na trhu již působí a nevnímají další 

oblasti, které by mohly negativně ovlivnit budoucnost. 

3.3.3.1 Konkurenční rivalita 

Toto je část Porterova modelu, která může mít největší vliv na úspěch. V současné době 

jsou identifikováni 2 hlavní konkurenti. 

HAYLEY CZ s.r.o 

Tento podnik patří do koncernu Hayley Group, která byla založena již v roce 1976. 

Hayle Group však na svém počátku působila jako výrobce hřídelí, turbín a ložisek.  

Ve svých začátcích působila především na trhu ve Velké Británii. V 90. letech došlo 

k vybudování pobočky v ČR, protože se jeden z klíčových zákazníků rozhodl 

přestěhovat svou hlavní výrobní jednotku právě do ČR. HAYLEY CZ s.r.o. tak vznikla 

primárně pro uspokojování potřeb tohoto jednoho zákazníka. Ještě v roce 2015 tvořil 

obrat s tím zákazníkem zhruba 80 % celkového obratu. Vedení si uvědomovalo, že tato 

strategie je velmi nebezpečná a může se stát potenciálně likvidační. 
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Došlo tedy k rozhodnutí, že bude podnik expandovat a pokusí se získat další zákazníky, 

mimo jiné i ve Švédsku. 

Mezi výhody oproti REMBERRY s.r.o. je možné zařadit především dlouhou historii  

na trhu a s tím spojenou širokou dodavatelskou základnu napřič různými odvětvími. 

Toto je asi hlavní výhodou. Další výhodou je pak to, že je podnik součástí Hayley 

Group a může tak využívat zázemí silné společnosti. 

Stejně jako plynou z velikosti určité výhody, tak se mohou objevovat i určité nevýhody. 

Jako hlavní nevýhody se dají zmínit především velmi pomalé procesy uvnitř celé 

Hayley Group, kdy je nutné každý krok složitě schvalovat přes řetězec několik úrovní 

řízení. Toto velmi zpomaluje celý nabídkový proces a následnou kooperaci mezi 

zákazníkem a dodavateli. Druhou nevýhodou je pak pevně nastavený systém marží. 

Vzhledem ke své velikosti musí podnik generovat nepoměrně vyšší zisky, než podnik 

velikosti REMBERRY s.r.o. Tady je možné spatřit výhodu, protože REMBERRY s.r.o. 

může pružněji reagovat na požadavky zákazníka. 

METALCOM KUTNÁ HORA A.S. 

Jako potenciálně druhý konkurente se jeví právě METALCOM KUTNÁ HORA A.S. 

Na českém trhu působí od roku 1997 a mají zkušenosti s dodávka do takovým 

zákazníkům, jako jsou České dráhy, a.s. Toto z nich činí velmi zkušeného  

a nebezpečného konkurenta. Navíc působí v pobočkách v Polsku a na Slovensku a své 

aktivity dále rozšiřuje. Na švédském trhu se ovšem zatím ještě neprojevuje. 

Mezi hlavní výhody, kterými METALCOM KUTNÁ HORA A.S. disponuje, je jejich 

propracovaný systém přípravy balení, tzv. kytů. Jsou to sestavy materiálu, které se 

připravují na míru zákazníkovi a obsahují požadovaný výčet komponentů. Tyto kyty 

jsou velmi žádané a tvoří nespornou konkurenční výhodu. 

Mezi další výhody lze opět zařadit širokou základnu dodavatelů, se kterými je dozajista 

vybudován velmi silný vztah a dlouholeté zkušenosti na trhu. 

3.3.3.2 Potenciálně noví konkurenti 

Průmyslové odvětví má z dlouhodobého hlediska neustále rostoucí tendenci. Tím 

pádem může lákat i stále více konkurentů. Potenciální hrozbou by mohl být vstup 
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nových obchodních společností. Na druhou stranu vstup velkého množství nových 

výrobních podniků je poměrně obtížný. Jelikož se jedná o technologicky náročnou 

výrobu a je třeba velkého počtu kooperujících podniků, nový konkurent by musel 

vynaložit značné finanční prostředku pro pouhé založení podniku. Následně by bylo 

třeba prokázat velmi vysokou kvalitu výroby. Takové zkušenosti se získávají několik 

let. V neposlední řadě je třeba vybudovat dodavatelskou síť, a to také zabere několik let. 

3.3.3.3 Odběratelé 

Odběratelé si jsou velmi dobře vědomi, že požadují zakázkové výrobky a že se v takový 

moment stávají výhradním uživatelem a spotřebitelem takového výrobku. Proto je jejich 

pozice poměrně silná a mohou si pro sebe diktovat výhodnější podmínky, a to se taky 

velmi často stává. S tímto je třeba počítat při sestavování kalkulace a při odhadu 

nákladů na life time projektu. V současné době se nezřídka dodavatel setká 

s odběratelem, který si velmi přesně diktuje cenu, za kterou je ochoten poptávaný 

výrobek nakoupit. Větší odběratelé totiž velmi často disponují tzv. cost estimate 

department. Jedná se o oddělení, které má jediný cíl – odhadovat současné ceny na trhu. 

Započítávají se sem ceny primárních materiálů, cena práce v daném státě výroby, 

hodinový provoz použitých strojů, náklady na režie atd. Odběratel má tedy poměrně 

přesnou představu o cenové hladině a záleží jen na něm, jaký profit svému dodavateli 

dovolí. 

3.3.3.4 Dodavatelé 

Díky posilování ekonomik dochází i k posilování pozic dodavatelů napříč všemi 

odvětvími. U dodavatelů velmi záleží na složení jejich zákaznického portfolia 

a na nabízeném sortimentu. Pokud je dodavatel úzce specializovaný na dodávky 

specifického výrobku úzké zákaznické základně, jeho pozice je poměrně složitá, a ne 

příliš silná. Průmyslové odvětví, ve kterém se pohybuje REMBERRY s.r.o., 

zaznamenává od roku 2017 značný nárůst objemu zakázek. Tímto se do určité míry 

posiluje pozice dodavatelů, kteří si tak mohou více určovat pro koho budou vyrábět 

a za jakou cenu. Čím více se ale dodavatel přibližuje k finálnímu uživateli výrobku, tím 

je jeho pozice slabší. Protože se jedná o specifické výrobky, okruh uživatelů je poměrně 

úzký a ti si tak mohou snáze diktovat podmínky. 



50 

 

3.3.3.5 Náhradní výrobky – substituty 

V průmyslovém odvětví není možné hledat substituty velmi snadno. Pokud je dána 

určitá specifikace výrobku z hlediska kvalitativního, technologického nebo výrobního, 

není možné použít substitut, který bude mít jiné vlastnosti, než je požadavek výkresu. 

Jedinou možností je komunikovat s dodavatelem a zákazníkem a hledat cesty, jak 

optimalizovat celý výrobek. Pouze při odsouhlasené optimalizaci lze upravovat 

specifikace. Jediným substitutem je tak stejný výrobek, pouze od konkurence. 

Konkrétně lze říci, že pokud má mít určitý komponent podle výkresové dokumentace 

povrchovou úpravu typu Geomet 321 o tloušťce 5–7 µm a rozměr hlavy má být 27,15 

+/- 0,05 mm, tak dodavatel tato specifika musí dodržet. Pokud by totiž došlo 

k odchýlení od výkresové dokumentace, nebyl by výrobek převzat zákazníkem.  

A pokud by se i stalo, že by výrobek prošel přes vstupní kontrolu zákazníka, mohlo by 

při pozdějším užití dojít k velkým škodám na majetku. 

3.3.3.6 Vyhodnocení Porterova modelu 

PLUSY 

- pružný reakční rádius 

- volně nastavený systém stanovení nabídkové ceny 

- nízké riziko substitutů  

MÍNUSY 

- krátké působení na trhu 

- užší portfolio nabízených služeb 

3.4 Analýza vnitřního prostředí 

Po zhodnocení vnějších faktorů je nezbytné provést také analýzu samotné podniku,  

aby mělo vedení představu o současném stavu a bylo si tak možno lépe představit 

možnosti, které se naskýtají. 
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3.4.1 Analýza 7 S 

Strategie 

Firemní strategií je přistupovat ke každému zákazníkovi s pečlivostí, kterou si zaslouží 

a osobní zainteresovaností. Každý zákazník je jedinečný a vyžaduje specifický balík 

služeb. Cílem strategie je 100 % spokojený zákazník, který se vrátí k dalšímu 

poptávkovému řízení a bude předpokládat, že opět uzavře hodnotný a kvalitní kontrakt. 

Struktura 

Podnik zatím funguje jako tzv. one man show. Zjednodušeně to znamená, že veškeré 

funkce zaštiťuje jedna osoba a to jednatel. Pouze pro zásobování a účetní práce využívá 

externích dodavatelů. 

Systém 

Veškeré skladové hospodářství a všechny účetní doklady jsou uvedeny v účetním 

systému Pohoda od společnosti STORMWARE. Systém je velmi intuitivní a lehce 

uchopitelný bez složitých školení a vysokých nákladů. I když vede externí účetní své 

záznamy mimo systém Pohoda, není to žádný problém, protože se dají všechny 

záznamy lehce exportovat pomocí sestav. Obrovskou výhodou systému Pohoda je jeho 

lehká propojitelnost s e-shopem. 

Spolupracovníci 

Jak bylo zmíněno výše, jedná se o one man show, a proto momentálně není možné 

analyzovat spolupracovníky. 

Styl řízení 

Podnik řídí pouze jednatel a všechna rozhodnutí provádí pouze na základě svých 

zkušeností a informací z trhu. Tento styl řízení se předpokládá udržet i v budoucnu, kdy 

se podnik rozroste. Další vývoje bude ale samozřejmě záviset na struktuře a aktuální 

situaci. 
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Schopnosti 

Jednatel disponuje poměrně kvalitními zkušenostmi z oboru, protože se zde pohybuje 

již 6 let. Během svého působení byl zaměstnán ve 2 podnicích a následně založit vlastní 

projekt. Spolu se zkušenostmi získal také velké množství kontaktů, protože  

se pohyboval po veletrzích nejen v Evropě, ale i v Turecku a Asii. Pro další úspěchy 

však bude nutné rozvíjet schopnosti především na poli vyjednávacích schopností  

a trendech v odvětví. 

Sdílené hodnoty 

Mezi hodnoty bezpodmínečně patří jistá úcta k zákazníkovi a k jeho potřebám.  

Je potřeba mít pokoru. Především je třeba přinášet hodnotu pro zákazníka a tím docílit 

uspokojení jeho potřeb. Pokud se podaří uspokojit zákazníka a vytvořit v něm pozitivní 

dojem, je velká pravděpodobnost, že se vrátí i v budoucnosti. 

3.4.2 Analýza obchodních aktivit 

Tato kapitola přináší informace o dosavadních obchodních aktivitách společnosti 

REMBERRY s.r.o. 

Hlavním předmětem činnosti je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona. V praxi se jedná o nákup, prodej a zprostředkování prodeje 

zboží. Konkrétně je předmět obchodu specifikován v dalších kapitolách této práce. 

Mezi hlavní obchodní činnosti patří následující základní úkony: 

Identifikace zákazníka 

Veškeré obchodní případy probíhají pouze na trhu B2B. Zboží je tedy určeno k dalšímu 

zpracování ve výrobním procesu. Identifikace zákazníků probíhá především za pomoci 

internetu a vyhledávání vhodných klíčových slov v oblasti strojírenské výroby, obrábění 

kovů, výroby konstrukcí a technologických sestav. 

Kontaktování zákazníka 

Jelikož všichni potenciální zákazníci disponují internetovými stránkami, je velmi 

snadné najít správnou kontaktní osobu a zaslat informační email, ve kterém  
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je představena REMBERRY s.r.o. Podle sídla společnosti probíhá prvotní oslovení 

v českém jazyce nebo v anglickém jazyce. Proto je možné kontaktovat pouze takové 

potenciální zákazníky, u kterých se předpokládá pozitivní vztah k těmto jazykům. 

Získání poptávky 

Pro získání kvalitní poptávky je již třeba vyvinou jisté úsilí Nezřídka se stává,  

že zákazník pouze zkouší trpělivost nového dodavatele a zavalí jej nesmyslnou 

poptávkou, jen aby se „zbavil“. Získání kvalitní poptávky tak s sebou nese jistou 

časovou náročnost, a především nutnost působit seriózně a mít v ruce možnosti, které 

zákazníka opravdu mohou oslovit. 

Analýza poptávky a výběr vhodného dodavatele/dodavatelů 

V tomto bodě nastává důležitý zlom. V kooperaci se zákazníkem je totiž potřeba přesně 

definovat zákaznické požadavky. Tyto totiž nemusí být na první pohled zcela zřejmé  

a mohlo by tak dojít při přípravě nabídky k pochybení, které by znemožnilo další 

diskusi. Pokud jsou všechny sporné body vyjasněny, dojde ke kontaktování dodavatelů 

s žádostí o cenovou nabídku. 

Příprava nabídky pro zákazníka 

Pokud se zakázka skládá z více kooperací mezi více dodavatel, je potřeba brát opravdu 

velkou zřetel na časovou náročnost jednotlivých operací, a především správně započíst 

náklady a čas na dopravu. Kvalitní nabídka vyžaduje čas a zkušenosti. Není nic horšího, 

než když zákazník obdrží nabídku, ve které jsou chyby. Automaticky tak dodavatel 

přichází o jistou část svého kreditu a dostává se do horší vyjednávací pozice. 

Vyjednávání o ceně a podmínkách jak se zákazníkem, tak s dodavatelem 

99 % obchodních případů probíhá ve více kolech vyjednávání, kdy se zákazník snaží 

vyjednat nižší cenu a lepší podmínky. Při přípravě nabídky je s tímto vždy potřeba 

počítat. Zákazník si přeje nabýt dojmu, že koupil nejen bezvadný výrobek, ale že jej 

koupil i za jedinečnou cenu. Obvykle tak probíhá 2–3 vyjednávání o ceně. 
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Uzavření obchodu a jeho realizace 

Pokud dojde k nalezení vzájemné shody, dojde k podpisu kupních smluv a začne 

samotná realizace výroby. Tato může trvat od několik dnů až po několik měsíců. 

V předešlých letech, kdy byla ekonomika méně aktivní a zakázek nebylo  

ve strojírenském odvětví tolik, byly dodací lhůty někdy i na polovině dodacích lhůt, 

které jsou v roce 2018. 

Z této části vyplývá, že stěžejní obchodní aktivitou je komunikace napříč potenciálními 

zákazníky a dodavateli. Bez této činnosti by nemohly následovat další kroky, protože by 

se zákazník o službách podniku nedověděl. Obchodní aktivity vůči zákazníkům tvoří 60 

% všech činností. Zbývající prostor je věnován komunikaci s dodavateli, úřady a účetní 

firmou. V budoucnu bude samozřejmě nutné oddělit od sebe jednotlivé činnosti, aby  

se mohli zaměstnanci specializovat pouze na své přidělené a izolované funkce. 

Na základě těchto informací a zkušeností jednatele lze krátce zhodnotit obchodní 

aktivity na českém a zahraničním trhu. Jednání na českém trhu probíhají velmi často 

spíše na neformální úrovni, leckdy ve velmi podivných a nestandardních podmínkách. 

Zákazníci v ČR nezřídka očekávají určitou formu pozornosti od možného dodavatele, 

aby od něj začali nakupovat. Takovýto přístup je především patrný ve větších podnicích 

než v menších rodinných firmách. 

Naproti tomu obchodní jednání v západní Evropě probíhají na poměrně formální úrovni, 

při jednání se dodavatel nesetká se situací, že by jej zákazník přivítal v pantoflích  

a svačinou na okraji stolu. Jednání probíhají na velmi profesionální úrovni a zákazník 

očekává maximální servis a kvalitu služeb. A co je zde hlavní, je ochoten si za tuto 

službu zaplatit. 

3.4.3 Obchodní portfolio 

Následující část blíže popisuje jednotlivé části portfolia. 

Normovaný spojovací materiál 

V České republice je trh s normovaných spojovacím materiálem poměrně jednoznačně 

rozdělen. Na trhu působí 7 hlavních hráčů, kteří do republiky přiváží 90 % spojovacího 

materiálu a tento dále distribuují menším překupníkům a finálním zákazníkům. 
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Tento trh je velmi významně orientován především na cenu. V 90. letech minulého 

století byly zákaznicko-dodavatelské-vztahy nastaveny korektněji a obchod spočíval 

spíše na bázi osobního kontaktu a vzájemné důvěry. Bylo to způsobeno jak menším 

počtem dodavatelů na trhu, tak menší informovaností zákazníků, a hlavně ceny nebyly 

tak proměnlivé, jako v dnešní době. 

Běžný obchodní vztah v dnešní době není nastaven na bázi pravidelných  

a rovnoměrných objednávek za stejné ceny po určité období. Zákazníci dnes dělají 

poptávková řízení i na objednávky ve výši 1 000 Kč bez DPH. Ale není se čemu divit. 

Poptávky se zpracovávají během 24 hodin. Většina zboží bývá skladem a dodací lhůta 

je také do 24 hodin. Cena dopravy v tuzemsku tvoří přibližně 8–10 % hodnoty zboží.  

A to jen za předpokladu, že objednávku nepřesáhne určitou hodnoty. Pokud ji přesáhne, 

doprava je zdarma. Díky všem těmto faktorům se opravdu vyplatí vytvářet poptávky ke 

každé menší objednávce a rozposlat tuto poptávku na několik dodavatelů. 

Tuto strategii koneckonců využívá i REMBERRY s.r.o. Portfolio zákazníků v ČR  

je složeno převážně z firem, které plánují projekty dlouhodobě dopředu a připravují  

si plán zásobování. Z tohoto důvodu není třeba držet sklady zboží a je možné 

objednávat zboží přímo na jednotlivé zakázky, což velmi šetří náklady. Na druhou 

stranu je s touto strategií spojena i nižší marže, kterou si může podnik nastavit. 

Doplňkový sortiment 

V květnu 2016 byla uzavřena smlouva o výhradním zastoupení pro český trh mezi 

REMBERRY s.r.o. a společností LEMAN S.A. Tato společnost má sídlo ve Francii  

a je výrobcem brusných a řezných kotoučů, vrtáků, pil a strojů k tomuto nářadí. 
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Obrázek 6 Příklad doplňkového sortimentu 

Obchodní vztah je nastaven na principu provizního systému za objem prodaných 

produktů. V současném stavu se jedná opravdu pouze o doplňkový materiál, který  

je nabízen pouze při jednání se zákazníky, kteří spotřebovávají spojovací materiál. 

Důvodem pro tento přístup je obrovská konkurence, která na českém trhu vládne.  

Na českém trhu jsou zastoupeny všechny velké světové značky a mají také velmi silnou 

pozici. Díky faktu, že LEMAN S.A nemá na českém trhu téměř žádnou historii, je cesta 

k zákazníkům v tomto segmentu velmi obtížná. Ve srovnání se spojovacím materiálem 

je trh s brusným a řezným materiálem velmi konzervativní a na změny reaguje pomalu  

a s nevolí. 

Výkresové spojovací prvky 

Zákazník č. 1 

V lednu 2016 kontaktoval jednatel REMBERRY s.r.o. vedoucí nákupního oddělení  

ve společnosti „BRZDOVÉ SYSTÉMY“ ve Švédsku. Účelem bylo představení 

společnosti a žádost o zaslání poptávky, na které by bylo možné prokázat své 

schopnosti. Na základě jednání předal zákazník základní výkresovou dokumentaci pro 

spojovací prvek do brzdového třmenu. Jednalo se o prototypový výrobek a sám 

zákazník neměl ještě přesně specifikované všechny parametry. Proto mu byly 

doporučeny alternativy, z nichž po 4 měsících jednání vzešel finální návrh, který byl 

odsouhlasen jak zákazníkem ve Švédsku, tak jednatelem REMBERRY s.r.o. 
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Finální výrobek byl dodán k odeslání do Švédska po 4 měsících od závazné 

objednávky. Důvodem byl 3 měsíce trvající lead time od výrobce samotného 

spojovacího prvku. Další měsíc trvala kooperace s dodavatelem pojistného nátěru, který 

umožňuje vytvořit spoj, který je velmi odolný vůči otřesům. 

Pro názornost je zde uveden zmíněný spojovací prvek. 

Základní požadavek zákazníka vycházel z normy DIN 6921 pro rozměr M 12 x 30 mm 

Pro tento projekt byly aplikovány následující úpravy: 

- Standardní pevnost šroubu je 8.8, zákazník požaduje pevnost 10.9 

- Standardně je stoupání závitu 2,5, zákazník požaduje stoupání závitu 1,5 

- Standardní rozměr hlavy je na klíč 17, zákazník požaduje na klíč 16 

- Standardní povrchová úprava je ZINEK BÍLÝ, zákazník požaduje Geomet 321 

- Standardně se šroub dodává bez modrého pojistného nátěru, zákazník požaduje 

            tento nátěr a to na 360° závitu v šířce 20 mm od. 

Ode dne prvního kontaktu se zákazníkem po finální realizaci zakázky tedy uběhlo 10 

měsíců. V odvětví automotiv patří doba 10 měsíců spíše k těm kratším. Nezřídka se 

stává, že od první poptávky po dodání prvních kusů uplyne doba přesahující 2 roky. 

Zákazník č. 2 

Na rozdíl od předešlého zákazníka, s následujícím zákazníkem probíhá častější 

obchodování. Tento zákazník, se zabývá výrobou dopravníků, které slouží  

pro přemisťování nákladů v přístavech. Tyto dopravníky jsou distribuovány do celého 

světa. Poptávkové řízení a celý obchodní vztah je založen především na cenové hladině 

Obrázek 7 Spojovací prvek 
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a termínu dodání. Jelikož zákazník požaduje standardní normované spojovací prvky, tak 

je hlavním kritériem úspěchu především cena. 

Nejčastěji poptávanou položkou jsou pak pojistné kroužky DIN 472 a pojistné matice 

DIN 981. Pro bližší představu o rozměrech je přiložena pojistná matice v porovnání 

s krabičkou od sirek. 

 

Obrázek 8 Pojistná matice DIN 981 

 

Obrázek 9 Krabička sirek 

3.4.4 Potřebné dokumenty 

Pro oba zahraniční zákazníky jsou používány následující dokumenty. Jedná se  

o náležitosti, bez kterých se neobejde žádný obchodní vztah při vývozních operacích.  

Všechny tyto dokumenty slouží především pro několikanásobnou kontrolu.  

Poptávka 

Jedná se o oficiální žádost o zpracování požadavků zákazníka. Obsahuje základní 

požadavky na materiál, povrchovou úpravu, rozměry, termín dodání a další specifické 

informace. Může se stát, že bude zákazník před odesláním poptávky vyžadovat 
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podepsání dohody o mlčenlivosti a o zákazu předávání jakýchkoliv informací třetím 

stranám. 

Nabídka 

Po ujasnění a odsouhlasení všech nejasností dojde k předání nabídky od dodavatele. 

Tato obsahuje především cenu, termín dodání, dodací podmínky, platební podmínky  

a další poznámky, které jsou pro daný obchodní případ nezbytné. 

Objednávka 

Od nabídky po objednávku zpravidla dochází ke 2–3 kolům vyjednávání o ceně  

a k dodatečným úpravám nabídky, případně i poptávky. Pokud dojde k dohodě, 

zákazník vystaví oficiální objednávku, ve které se odkazuje na konkrétní nabídku  

od dodavatele a potvrzuje všechny podmínky, které si dodavatel stanovil. 

Potvrzení objednávky 

Jako potvrzení objednávky zpravidla stačí opatřit zákaznickou objednávku razítkem 

dodavatele a podpisem zodpovědné osoby a zaslat emailem zpět zákazníkovi. 

Vydaná faktura 

Vždy se vystavuje ve dvou vyhotoveních, stejně jako dodací list. Vždy musí obsahovat 

razítko a podpis, přesný popis předmětu obchodu a doplňkové informace, které byly 

potvrzeny v nabídce.  

Dodací list 

Dodací list nesmí chybět u žádné dodávky. Je to doklad o obdržení zboží a jeho oražená 

kopie se zasílá dodavateli jako potvrzení o přijetí zboží ve správném množství  

a v požadované kvalitě. 

Atest EN 10204–3.1 

Tento dokument potvrzuje, že dodávané zboží je v souladu s požadavkem zákazníka. 

Běžně se zde uvádí požadované rozměry, pevnost v tahu. 
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Materiálový certifikát 

Toto potvrzení dodává přímo výrobce materiálu a vystavuje ho na konkrétní zakázku  

a zákazníka. Dokument musí obsahovat především šarži materiálu a přesné chemické 

složení. 

 

Graf 5 Podíl sortimentu na objemu tržeb (Zdroj: vlastní zpracování) 

Tento graf velmi jednoduše znázorňuje, jak se jednotlivé segment obchodu podílí  

na tržbách. Nejenomže jsou tržby za výkresové spojovací prvky vyšší, ale jsou  

i ziskovější než normované díly a doplňkový sortiment. Tento výsledek naznačuje,  

že by se měla REMBERRY s.r.o. držet zvoleného směru a pokračovat v rozvoji toho 

segmentu. 

Mezinárodní nákladní list 

Hovorově se tomuto dokumentu říká „camrák“, protože jeho zkratka je CMR – 

CONVENTION RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL 

DE MARCHANDISES PAR ROUTE [14]. Je to průvodka, která cestuje se zbožím po 

celou dobu jeho přepravy mezi odesílatelem a zákazníkem. Vystavuje se ve  

4 vyhotoveních: 

1x pro odesílatele 

1x pro příjemce 

70%

20%

10%

Podíl sortimentu na tržbách

Výkresové spojovací prvky

Normovaný spojovací
materiál

Doplňkový sortiment
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1x pro dopravce 

1x pro případné další dopravce 

Tento dokument musí obsahovat odesílatele, příjemce, dopravce a údaje  

o přepravovaném zboží, především pak popis zboží a jeho váhu. 

3.4.5 Analýza zdrojů 

Finanční zdroje 

Finanční řízení podniku má na starosti jednatel. Finanční zdroje jsou plně v jeho 

kompetenci a on rozhoduje, kam a jak se bude investovat. Jelikož je REMBERRY s.r.o. 

podnik s ročním obratem nepřesahujícím 18 mil. Kč, nemá povinnost zveřejňovat výkaz 

zisku a ztrát. Finanční data byla získána od jednatele podniku. 

Podnik je na trhu teprve od prosince roku 2015 a původně jeho primární zaměření bylo 

především na normovaný spojovací materiál, který se měl distribuovat v rámci ČR. 

Díky obchodní aktivitě jednatele však došlo již v roce 2016 k otevření komunikačních 

kanálů se západní Evropou a proběhly určité zakázky. 

Počet zakázek během roku 2016 byl přibližně o 70 % nižší, než počet zakázek v roce 

2017. Důvodem byl především vstup podniku na trh před velmi krátkou dobou. 

V přímém rozporu je pak ale fakt, že těchto 30 % v roce 2016 vygenerovalo větší zisk, 

než výrazně vyšší počet zakázek v roce 2017. Důvod je však velmi jednoduchý – v roce 

2017 bylo více zakázek, avšak tyto byly z oblasti standardního normovaného 

spojovacího materiálu, který generuje pouze nízké zisky a náklady na jeho přepravu 

jsou vysoké. Naproti tomu zakázky v roce 2016, které byly z oblasti výkresových 

spojovacích prvků, generovaly výrazně vyšší zisk, neboť s sebou nesly a vyšší přidanou 

hodnotu. Zároveň náklady nebyly tak drastické, protože ve větším objemu výroby  

se náklady rozmělní. Jedná se úspory z objemu. 

Trend vývoje tržeb v roce 2018 zatím sleduje stejný trend jako předešlé roky. Bohužel 

se letos zatím nepodařilo realizovat lukrativní zakázku se zahraničními partnery. 
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Účetnictví 

Účetnictví je vedeno externí společností. Vzhledem k faktu, že počet transakcí  

je prozatím poměrně malý a podnik nedisponuje žádným majetkem, není výhodné 

zaměstnávat stálou účetní na plný nebo částečný úvazek. Externí účetní firma provádí 

účetnictví za odměnu 1 000 Kč měsíčně. Jelikož není tato společnost plátcem DPH, 

1 000 Kč měsíčně je celkový náklad. 1 x za rok zpracovává externí firma účetní 

uzávěrku včetně daňového přiznání pro jednatele a za tuto službu si účtuje 3 000 Kč. 

Pro potřeby společnosti jsou využívány 2 bankovní účty u dvou institucí. Účet vedený 

v domácí měně je založen u ústavu Česká spořitelna, a.s. Tento účet slouží pro 

transakce prováděné pouze na území ČR. Účet je vede bez poplatků za příchozí  

i odchozí platby. V případě potřeby je možné čerpat okamžité prostředky ve výši 1,5 

mil. Kč. s úrokem 6,05 %. Tato možnost prozatím nebyla využita, neboť nedošlo 

k nutnosti financovat žádný větší projekt. Obchodní podmínky byly vždy dohodnuty 

tak, aby byly pohledávky s datem kratším než závazky. 

Pro transakce, které se uskutečňují v rámci ostatních členských států EU je využíván 

účet u Fio banka, a.s. Účet je veden v měně EUR a jeho vedení je opět zdarma. Jsou zde 

však poplatky za transakce ve výši 0,79 EUR za jednu transakci. Pro tento účet zatím 

není sjednána možnost vzetí úvěru. Jednatel se již ale informoval u svého bankovního 

poradce a byla by možnost vzít si úvěr ve výši 70 000 EUR s úrokem 5,89 %. 

Materiálové a technické zdroje 

Jedná se o obchodní firmu, proto není možné analyzovat výrobní prostory, stroje,  

ani materiál. Podnik disponuje pouze kanceláří, stolním počítačem a příslušenstvím. 

V současné době zatím není potřeba tento stav měnit. 

Personální zdroje 

Jednatel založil podnik jako nedostudovaný vizionář se zkušeností v oboru. Absence 

některých teoretický základů se však časem začala projevovat, a tak bylo rozhodnuto,  

že si vzdělání doplní. Od tohoto kroku si slibuje 2 zásadní přínosy: 

- získá teoretické poznatky z oblasti podnikání 



63 

 

- naváže řadu nových a užitečných kontaktů 

Druhý bod se jeví možná ještě důležitější než ten první. Bez velké polemiky lze určitě 

souhlasit, že byť se vzděláním, ale bez kvalitních kontaktů se business úspěšně rozvíjet 

nedá. 

Nehmotné zdroje 

Do nehmotných zdrojů lze zcela jistě zařadit velmi dobré vztahy se zákazníky. Tyto 

vztahy jsou budovány především na základě vzájemné důvěry a dodržování 

dohodnutých podmínek. Všichni zákazníci velmi striktně dodržují platební podmínky  

a respektují nastavená pravidla. Na oplátku se jim dostává kvalitního a včasného servisu 

s přátelským přístupem. REMBERRY s.r.o. se vždy snaží najít vhodnou cestu, aby byl 

zákazník 100 % spokojený. Díky tomuto přístupu dochází k budování značky, která  

ve svých klientech budí dojem serióznosti a spolehlivosti. Toto jsou neocenitelné 

hodnoty, které však generují velkou část zisků.  

3.4.6 SWOT analýza 

S – Silné stránky W – Slabé stránky 

S1 Pružné reakce W1 Málo zaměstnanců 

S2 Osobní přístup W2 Krátké období na trhu 

S3 Šíře sortimentu W3 Málo certifikátů 

S4 Zkušenosti jednatele s mezinárodním 
prostředím 

W4 Slabá pozice vůči bankám 

S5 Otevřenost inovacím W5 Slabá marketingová propagace 

S6 Poskytnutí kompletního servisu W6 Velmi špatný stav internetových stránek 

O – Příležitosti T – Hrozby 

O1 Otevřený trh pro průmyslové zboží T1 Silný konkurenční boj 

O2 Spojení se silnými dodavateli T2 Intervence státu na dovozové podmínky 

O3 Vstup na nové trhy T3 Náročná legislativa 

O4 Vyšší životní úroveň obyvatel T4 Vývoj měnového kurzu 

O5 Účast na veletrzích T5 Nutnost vzít si úvěr 

O6 Rostoucí ekonomika T6 Velký počet dodavatelů 

 
T7 Dlouhá časová náročnost pro dosažení 
úspěchu 

 

Obrázek 10 SWOT analýza (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.4.7 Vyhodnocení SWOT analýzy 

S – Silné stránky 

Mezi silné stránky lze jednoznačně zařadit především komplexnost poskytnutých 

služeb. REMBERRY s.r.o. totiž neposkytuje pouze nákup a prodej zboží, ale má i jistou 

přidanou hodnotu. Rozsah služeb zahrnuje následující oblasti: 

- poradenství při vývoji nového komponentu 

- zajištění celního řízení 

- zjednodušení administrativního zatížení pro zákazníka 

- přebírá zodpovědnost za pochybení dodavatelů 

Vždy se se snaží najít nejlepší řešení pro zákazníka a podle dosavadních reakcí, které 

jsou od zákazníků komunikovány, tak se to i velmi dobře daří. Reakce zákazníků jsou 

hlavní zpětnou vazbou, kterou vedení dostává. 

Jako další silnou stránku lze spatřovat ve zkušenosti jednatele s mezinárodním 

obchodem a jeho perfektní znalost anglického jazyka. Za více než 5 let absolvoval 

desítky obchodních jednání jak s dodavatel, tak se zákazníky z celého světa. 

Frekventovaná účast na evropských a světových veletrzích mu umožnila získat širší 

náhled na celé odvětví a možnost sledovat trendy, které se v odvětví budou objevovat. 

Bez těchto zkušeností by nebylo možné navazovat obchodní vztahy a získávat kvalitní 

nabídky ze širokého portfolia dodavatel. 

Třetím klíčovým a silným prvkem je byla identifikována šíře sortimentu. REMBERRY 

s.r.o. disponuje obrovskou výhodou, jelikož není úzce omezena pouze svým vlastním 

výrobkovým portfoliem, ale může nabízet poměrně široký okruh zboží. Výhody plynou 

i v době, kdy je dodavatel u zákazníka již zaveden s určitým typem zboží, ale díky 

soustavné obchodní činnosti je možné velmi snadno nabídnout i výrobek z jiného 

segmentu a dostat se tak hlouběji do dodavatelské struktury daného zákazníka. 
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W – Slabé stránky 

Ruku v ruce se silnými stránkami se ovšem objevují i slabé stránky, které je potřeba mít 

velmi dobře na zřeteli a pracovat s nimi. Je také vhodné průběžně slabé stránky 

analyzovat a sledovat progres v jejich odbourávání. 

Nedostatečné množství osvědčení a certifikátů se jeví jako hlavní nedostatek. Absence 

těchto osvědčení neznamená, že by REMBERRY s.r.o. nebyla schopna dosáhnout 

kvality v poskytovaných službách. Problém je to především vůči konkurenci, která 

mnohdy různými certifikáty disponuje a stává se tak automaticky „důvěryhodnější“  

pro případného zákazníka. Na této stránce musí podnik zcela jistě velmi zapracovat  

a v co nejkratší době získat certifikát kvality ISO 9001. 

Může se velmi snadno stát, že zákazníci ze své silnější pozice zatlačí na REMBERRY 

s.r.o. a donutí ji poskytnout delší dobu splatnosti, než bude výše závazků vůči 

dodavatelům. Velmi jednoduše se tak může podnik dostat do záporného cash-flow  

a bude nutno otevřít debatu s bankami o poskytnutí úvěru. Podnik však nemá příliš 

silnou pozici pro vyjednávání, neboť nedisponuje žádným hmotným majetkem. Nemůže 

ručit ani vyrobeným zboží, protože toto je ve většině případů určeno pro specifické 

použití a pro obchodování na běžném trhu je nepoužitelné. Proto je třeba vyhnout  

se v začátcích expanze v maximální možné míře zakázkám se záporným cash-flow. 

Třetí slabou stránkou pak byla identifikována nízká zaměstnanecká základna. 

V současném stavu je jednatel schopen všechny funkce zabezpečit sám, ale s příchodem 

větších a náročnějších projektů bude třeba velmi pečlivě vybrat další členy týmu. I když 

se toto jeví jako primárně slabá stránka, lze v ní spatřit i potenciál příležitosti. Noví 

zaměstnanci mohou přinést vítané oživení a inovativní pohled na problematiku. 

Zároveň mohou přinést nové kontaktu a příležitosti. 

O – Příležitosti 

Nové možnosti se naskýtají téměř denně, jen je potřeba je správně identifikovat. 

Jako hlavní příležitost je spatřovaná účast na veletrzích a odborných akcích, které jsou 

určeny pro exportéry z ČR a importéry do Švédska. Takové veletrhy a jiné události 

dávají velmi kvalitní přehled o tom, kdo se na trhu pohybuje, jaké jsou požadavky trhu 
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a kdo jsou potenciální konkurenti. Veletrhy jsou nejlepším způsobem, jak ve velmi 

krátké době a za relativně úměrné finanční prostředky získat maximální užitek. 

Bez kvalitní dodavatelské základny samozřejmě není možné vytvářet kvalitní vztahy  

se zákazníky. Proto je nutné budovat velmi dobré vztahy s dodavateli a být s nimi 

neustále v kontaktu. Základem je dávat dodavatelům zpětnou vazbu na jejich nabídky  

a konzultovat s nimi možnosti vývoje a inovací. Zároveň je nesmírně důležité dávat 

dodavatelům i zakázky a pouze nepoptávat. Taková spolupráce dodavatele spíše 

obtěžuje, a proto se od nich nedá čekat kvalitní podpora. Cílem je vybudovat spíše užší 

dodavatelské portfolio, které poskytne veškerý servis a zároveň bude mít velkou 

možnost získávat kvalitní zakázky. 

Základem propagace a získání povědomí bude příprava kvalitních stránek ve spolupráci 

s profesionálním partnerem. Bez webových stránek zkrátka není možné vytvořit 

fungující business. Koncepce stránek musí být jednoduchá, přehledná, a vysoce 

profesionální. Není možné vytvořit stránky za 30 minut v obyčejném prohlížeči  

a doufat, že tyto pak přitáhnout a osloví potenciální zákazníky. Samozřejmostí je jejich 

mutace v anglickém a německém jazyce. 

T – Hrozby 

Hrozby zde byly, jsou a také budou. Záleží pouze na každém podniku, jak se s nimi 

vypořádá. 

Hlavní hrozba je spatřena v konkurenčním boji. Hrozba není spatřována v nekalých 

obchodních praktikách konkurence. Větší hrozbou se jeví konkurenti, kteří na trhu 

působí již delší dobu, znají dobře své odvětví a jsou schopni jít krátkodobě tzv. 

pod náklady, aby zlikvidovali konkurenci. Zároveň jsou schopni nabídnout delší dodací 

lhůty a tím získat konkurenční výhodu bez nutnosti vícenákladů na úvěr v bance. 

Vývoj legislativy je v současné době poměrně příznivý, protože nedochází k žádným 

turbulentním událostem na evropském trhu. Jediná záležitost, která v posledním roce 

rozdmýchala stojaté vody, byl tzv. Brexit, který vyvolal velké množství otázek 

s ohledem na pozici Anglie vůči zbytku EU. Pokud by stejná situace nastala  

ve Švédsku, mohlo by to ohrozit efektivní fungování vzájemné spolupráce. Tento výdoj 
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je tedy třeba velmi pečlivě sledovat a pružně reagovat na změny v legislativě jak 

evropské, tak švédské, ale i české. 

Expanze na zahraniční trh s sebou přináší nemalé počáteční investice a jejich návratnost 

je více než nejistá. V odvětví, ve kterém se pohybuje REMBERRY s.r.o. navíc velmi 

dlouho trvá, než se výrobek dostane do produkční fáze. Vývoj a návrhy mnohdy trvají 

měsíce, samotná výroba pak může zabrat dalších několik měsíců. Po celou dobu je však 

potřeba vydávat náklady na propagaci, cestování, schůzky s klienty a další drobné 

náklady. Návratnost investice je tedy počítána spíše v řádech let než měsíců. 

3.5 Závěr analytické části 

Analytická část slouží ke kvalitní analýze současné situace. Součástí tohoto oddílu je 

analýza vnějšího prostředí podniku, vnitřního prostředí a analýza konkurence. Zároveň 

je zde uvedena i stručná charakteristika podniku, jeho historie a odvětví, ve kterém se 

pohybuje. Čtenář získá dobrou představu o faktorech, které na trhu působí z hlediska 

makroekonomického. Čtenář je zároveň seznámen se zahraničním trhem, na který je 

plánována expanze. Každý trh je samozřejmě specifický a klíčové faktory jsou taktéž 

zmíněny v této části. 

Analýza hodnotí i konkurenční podniky, které byly primárně identifikovány. 

Samozřejmě jich na trhu existuje více, ale tito dva jsou momentálně považováni  

za hlavní, kteří mohou mít vliv na úspěch. 

Finální fází pro tento oddíl je pak analýza SWOT, která na základě předešlých analýz 

identifikuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Tato poslední část pak dává 

základ pro přípravu návrhové části, která následuje vzápětí. 

  



68 

 

4 NÁVRHOVÁ ČÁST 

Následující kapitola vychází z analytické části a popisuje kroky, které by měly vést 

k úspěšnému rozvoji obchodních aktivit, zvýšení objemu tržeb a podílu na trhu. 

Základem pro sestavení této návrhové části je SWOT analýza, která identifikuje několik 

oblastí, kterým by bylo vhodné se věnovat a uchopit je s patřičnou důležitostí. 

4.1 Důvody vstupu na švédský trh 

Nejprve je třeba odpovědět na otázku, proč hodlá REMBERRY s.r.o. expandovat mimo 

vlastní trh. Důvody jsou primárně 2: 

- český trh jen velmi těžce akceptuje zvyšující se náklady na výrobu a je velmi 

těžké přesvědčit zákazníky o reálné situaci 

- kultura obchodních jednání a vztahy mezi jednotlivými subjekty na českém trhu 

jsou natolik neprůhledné a pokřivené, že je velmi obtížné poskytovat seriózní 

služby za adekvátní odměnu 

Oba tyto argumenty jsou číselně velmi těžce uchopitelné a vycházejí primárně  

ze zkušeností jednatele. 

Z informací uvedených v analytické části vyplývá, že švédský trh se jeví jako velmi 

vhodný pro expanzi v oblasti průmyslové výroby. Mezi hlavní aspekty podporující tuto 

teorii, patři následující body“ 

- švédský průmysl má velmi podobné složení jako ten český 

- možnost nabídky levnější kooperace pro švédské výrobce 

- nabídka outsourcingu 

- brána do Skandinávie – Švédsko pořádá zásadní strojírenský veletrh 

- rostoucí objem dovozu průmyslového zboží za sledované období 

- rostoucí životní úroveň obyvatelstva 



69 

 

4.2 Seznam činností nutných pro rozvoj obchodních aktivit 

Veškerou zodpovědnost za úspěch rozvoje obchodních aktivit nese pouze jednatel 

společnosti a sám je zároveň vykonavatelem všech potřebných úkonů. Do této chvíle 

nebyl nastaven žádný model a seznam činností, které by bylo třeba udělat, aby mohlo 

dojít k úspěšném rozvoji aktivit. Prozatím se jednalo  

Spojení s CzechTrade 

Z hlediska minimalizování nákladů se jeví jako nejlepší varianta spojení se společností 

CzechTrade, která na švédském trhu působí a má velké zkušenosti s tímto trhem. 

Především pak disponuje širokou škálou kontaktů na všechny obchodní svazy a ze své 

pozice je schopna dohodnout rychlejší a pružnější komunikaci se zákazníky. Přesné 

vyčíslení této varianty prozatím není k dispozici. Zatím proběhlo jen první jednání  

se zástupce CzechTrade a v době dokončení této práce ještě nebyla známa cenová 

nabídka na požadované služby. 

Příprava na Veletrh 2018 

Jelikož se veletrh poměrně rychle blíží, bude potřeba připravit reklamní materiály  

a dohodnout rozsah služeb. Podrobnější rozbor a detaily o veletrhu jsou pospány 

v dalších kapitolách. 

Aktualizace internetových stránek 

Jak bude zmíněno dále, současná podoba internetových stránek je v poměrně žalostním 

stavu a bude potřeba podniknout zásadní kroky, aby došlo k nápravě. Internetové 

stránky již totiž dávno nejsou výhodou oproti konkurenci, ale naprostá nutnost. Náklady 

na tuto činnost jsou uvedeny v další kapitole. 

Aktivní komunikace 

Doposud probíhala komunikace napříč řetězci poměrně vágně a spíše nahodile, bez 

systematického klíče. Toto bude potřeba razantně změnit. K této změně dojde postupně 

v souladu s aktivitami spojenými s veletrhy a služebními cestami do Švédska 
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4.3 Cílová skupina zákazníků 

Primární skupina zákazníků, na které se hodlá cílit, budou výrobci automobilů 

Průměrný automobil se obsahuje přibližně 12 % - 15 % spojovacích prvků.  

Při průměrné hodnotě automobilu 500 000 Kč je tedy hodnota spojovacích prvků 

zhruba 60 000 Kč – 75 000 Kč na automobil. 

Automobilový průmysl 

Za předpokladu, že by se podařilo stát přímým dodavatelem do pro výrobce automobilů, 

zařadila by se REMBERRY s.r.o. do dodavatelského řetězce na pozici TIER 1. 

Volvo – v roce 2017 vykázala automobilka opět vyšší prodeje než za předešlé období 

Saab Group – pro běžného spotřebitele je tato značka známá především právě ze světa 

automobilového průmyslu, a i to jen velmi okrajově. Saab byl vždy vnímán jako 

komplikovaná značka, na kterou se zaměřovali pouze architekti a designéři. Koncern 

Saab je však velmi komplexní a dodává své výrobky do oblastí jako civilní a vojenské 

letectví, námořní doprava a zbraňové systémy. 

Scania – Tento výrobce patří mezi tradiční a velmi dobře zavedené značky na trhu. 

Zabývá se primárně výrobou autobusů a kamionů, které distribuuje do celého světa. 

V meziročním srovnání vykázala společnost za první čtvrtletí roku 2018 rekordní obrat 

ve výši 31,1 mld. SEK. 

Koenigsegg – jedná se o významného výrobce supersportovních a vozů. Zakázky  

pro tohoto zákazníka nebudou v žádném případě lukrativní z hlediska velkých objemů. 

Koenigsegg vyrábí pouze několik desítek vozů za rok. Čekací lhůty na dodávky těchto 

vozů jsou kolem 4 let. V tomto případě by šlo tedy především o prestiž a referenci, která 

by mohla být placena zlatem v dalších obchodních případech u jiných klientů. 

Koenigsegg je chápán jako vrchol inženýrství a techniky. Všechny části automobilu 

jsou vyráběny ručně. Proto i spojovací prvky budou velmi specifické. Může se stát, 

že zákazník bude chtít perfektní dokumentaci ne na celou dodanou dávku, ale dokonce 

na každý konkrétní prvek zvlášť. Nezřídka se totiž stává, že jsou všechny díly ve voze 

značeny zvlášť a dají se snadno přiřadit k osobě, která je do vozu montovala. 
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Strojírenský trh 

 Strojírenský trh je velmi úzce spjat s tím automobilový. Velmi často totiž strojařské 

firmy mají v portfoliu svých zákazníků právě zástupce z automotiv. Orientace  

na strojařský průmysl by mohla být pro začátek podnikání dokonce výhodnější 

a dosažitelnější než přímé cílení na automotiv. Stát se subdodavatelem s sebou většinou 

nese menší byrokratickou náročnost na dokumentaci. Tímto krokem by se společnost 

stala dodavatelem na pozici TIER 2, případně TIER3. 

Předpokládané segmenty strojírenského trhu, které budou oslovovány: 

1) Výrobci komponent do automobilů 

- výrobce brzdových systémů 

- výrobce chladicích systémů 

- výrobce motorů 

- výrobce náprav a zavěšení kol 

2) Běžná strojírenská výroba 

- výrobce elektrického nářadí 

- výrobce dopravníků 

- výrobce ocelových konstrukcí a hal 

4.4 Účast na veletrzích 

V roce 2018 bude třeba realizovat několik cest do Švédska a kontaktovat klíčové 

klienty. 

Jako ideální se jeví účast na strojírenském veletrhu, který se koná v listopadu 

2018 - Elmia Subcontractor (Jönkoping). Už podle názvu je jasné, že se jedná o veletrh, 

na kterém se budou setkávat pouze zájemci o nákup komponent, které budou sloužit  

pro další zpracování. Jedná se o úzce profilovaný strojírenský veletrh, který se zaměřuje 

především na přesné obráběné díly, odlitky, zpracování plechů a sub-sestavy z těchto 

komponent. Předpokládá se účast přibližně 1 200 vystavovatelů a více než 14 000 
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návštěvníků z řad odborné veřejnosti. Bude se jednat především o zástupce nákupních 

oddělení z celého skandinávského regionu. 

Pro rok 2018 se předpokládá účast na veletrhu pod záštitou společnosti CzechTrade 

Scandinavia. Spolupráce s touto společností s sebou nese následující výhody: 

- 4denní účast na vlastním plně vybaveném stánku 

- CzechTrade Scandinavia zajistí veškerou administrativu spojenou s organizací 

veletrhu a zajištěním stánku 

- vytypuje potenciální zájemce o dané produkty a kontaktuje je 

- zajistí dopravu a ubytování během veletrhu 

- aktivně oslovuje návštěvníky a směřuje je za vystavovateli 

- prezentuje účastníky na stránkách CzechTrade Scandinavia po dobu 1 roku 

- vypracuje závěrečné zprávy, připraví fotodokumentaci, předá seznam 

návštěvníků, kteří navštívili stánek 

- aktivně komunikuje konkrétní produkty mezi návštěvníky 

- jedná s potenciálními obchodními partnery a sbírá podrobnější informace 

- aktivně distribuuje propagační materiály a vizitky návštěvníkům 

Za tyto služby si CzechTrade účtuje 109 000 Kč bez DPH, což je 131 890 Kč při sazbě 

21 % DPH. 

Za předpokladu, že bude za REMBERRY s.r.o. na veletrhu přítomen 1 člověk, náklady 

budou celkově následující. 
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Veletrh 2018 

Samotný veletrh 104 193 Kč 

Obousměrný let 1 564 Kč 

Pronájem hotelu 3 832 Kč 

Mzda 11 850 Kč 

Diety 4 740 Kč 

Strava 3 950 Kč 

Celkem 130 129 Kč 
 

Tabulka 4 Náklady na veletrh 2018 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Toto jsou sice z účetního hlediska náklady, ale pokud jsou správně využity a celý 

projekt je pojat s vizí a koncepcí, jedná se spíše o investice. Návratnost této investice 

bude samozřejmě závislá od počtu a objemu realizovaných zakázek.  

Pokud ale vezmeme v potaz pesimistický scénář, investice do veletrhu by se mohla začít 

vracet koncem roku 2019. Plné navrácení této investice se však předpokládá až 

v průběhu roku 2020. Za předpokladu, že se podaří oslovit 10 % návštěvníků ze 14 000 

příchozích, bude k dispozici 1 400 potenciálních zákazníků. Pokud bude z těchto 

kontaktů dalších 10 % úspěšných, bude dosaženo 140 hodnotných spojení, která mohou 

tvořit zákaznickou základnu už během prvního roku působení na trhu.  

4.5 Uzavření smluv s klíčovými partnery na straně dodavatelů 

Pro úspěšné fungování celého projektu a pro stálý rozvoj obchodních aktivit je nezbytné 

navázat kvalitní spolupráci v klíčových oblastech. Jelikož chce vedení budovat kvalitní 

a dlouhotrvající vztahy se zákazníky, výběr dodavatelů bude stěžejní. 

Hlavní oblasti dodavatelů, které bude třeba volit velmi obezřetně: 

Dodavatelé velkosériových zakázek 

Trend posledních 20. let ukazuje jednoznačným směrem – přesouvat výrobu směrem  

na východ. Konkrétně mluvíme o zemích Čína, Malajsie, Korea, Indie atd. 

Příklad z poslední zakázky. Zákazník ze Slovenska, který vyrábí komponenty  

pro automobilový průmysl do chladicích systémů, si zadal poptávku na výrobu 

pojistného ventilu. Jedná se o jednoduchý obráběný díl s materiálovou specifikací  

EN-AW 6060-T6 (MAX 0,45 % Mg). 
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Obrázek 11 Pojistný ventil (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z části výkresu je vidět, že díl opravdu není nijak komplikovaný a výroba bude 

poměrně snadná. Zákazník si zadal požadavek na cenu jak od evropského výrobce, tak  

i od výrobce z Asie. Po prvním kole nabídek je situace následující. 

  Evropa Asie 

Cena dílu 121 Kč 54 Kč 

Doprava na 1 000 ks 1 000 Kč 4 998 Kč 

Lead time 10 dnů 45 dnů 

Náklady celkem 122 000 Kč 58 998 Kč 
 

Tabulka 5 Náklady na nákup dílu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Technologie výroby je v obou zemích přibližně stejná. Jediný faktor, který tak hraje  

ve prospěch evropského dodavatele je dodací lhůta. Rozhodujícím ukazatelem tak bude 

kvalita dodaných vzorků. 

Mezi EU a Tureckem je od roku 1995 podepsána dohoda o celní unii. Turecko si od této 

spolupráce na začátku slibovalo nejen posun v objemu vývozu, ale i snadnější přenos 

know-how a co hlavně, otevření cesty do Evropy jako plnohodnotný člen. Události 

posledních několik let však ukázaly, že cesta plné integrace se jeví jako spíše 

nepravděpodobná. Nicméně obchodní vztahy mezi EU a Tureckem jsou stále velmi 

dobré. 

Dodavatelé maloobjemových zakázek 

V 99 % obchodních vztahů tohoto typu vznáší zákazník požadavek na dodání 

prototypových výrobků nebo jsou objemy celého projektu natolik nízké, že není možné 



75 

 

oslovit sériového výrobce. Z těchto důvodů budou využívání lokální dodavatelé. Česká 

republika má bohatou historii ve strojírenské výrobě a stále zde existuje mnoho 

schopných malých firem. Pokud se vrátím k příkladu s pojistným ventilem výše, tento 

díl by byly schopny vyrobit i místní malé firmy bez větších problémů. Objemy celého 

projektu jsou bohužel natolik vysoké, že malá firma nemůže svým vybavením 

konkurovat. 

Logistika 

Třetí klíčovou oblastí bude doprava zboží od dodavatelů do REMBERRY s.r.o.  

a následné dodání k zákazníkovi. U přepravy zboží nese za zboží zodpovědnost 

přepravce po celou dobu, po kterou je zboží v přepravě. Při sjednání smluv a nabídkách 

dopravce vždy nabízí cenu včetně pojistky, která tvoří 103 % hodnoty zboží. 

Každý obchodní případ bude třeba řešit individuálně. Kalkulovat v této fázi konkrétní 

náklady na dopravu je nemožné. Náklady se mění v závislosti na následujících 

faktorech: 

Roční doba – na přelomu roku, během července-srpna a v závislosti na Čínském novém 

roce. V těchto obdobích se ceny doprav pohybují velmi nevyzpytatelně a mohou kolísat 

v řádech desítek procent. Těmto zbytečným vícenákladům se budeme chtít samozřejmě 

vyhnout, a proto bude vždy probíhat kvalitní komunikace jak se zákazníkem, tak 

s dodavatelem, aby byly dodací termíny známy v dostatečném předstihu. Samozřejmě, 

že ne vždy je možné se komplikované situaci vyhnout. Základem tedy bude především 

kvalitní plánování. 

Velikost zásilky – Průměrná cena dopravy se pohybuje v rozmezí 10 % - 15 % 

z hodnoty zásilky. Tento příměr platí při zasílání drobných materiálů a při paletovém 

množství. Při zasílání menších zásilek se může cena 10 kg balíčku vyšplhat na stejnou 

cenu jako 1 x EUR paleta o váze 750 kg. 

4.6 Obchodní jednání u zákazníka vs. zřízení kanceláře ve Švédsku 

Hned na začátku je potřeba definovat, že se plánují pouze vývozní operace. Vedení 

nemá zájem využívat služeb zprostředkovatelů nebo překupníků. Všechny obchodní 

případy budou řešení pouze za pomoci interních zdrojů. 
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Pro správné fungování obchodních vztahů je třeba rozhodnout, zda budou jednání 

probíhat pouze na úrovni obchodních schůzek u zákazníků nebo zda bude potřeba zřídit 

ve Švédsku kancelář. Následující část nastiňuje, jak by mohly vypadat náklady na obě 

varianty. 

Varianta 1 – pouze obchodní jednání u zákazníků 

Měsíční náklady na cestování do Švédska 

Obousměrný let 1 564 Kč 

Pronájem vozu 2 872 Kč 

PHM 2 528 Kč 

Pronájem hotelu 3 832 Kč 

Mzda 11 850 Kč 

Diety 4 740 Kč 

Strava 3 950 Kč 

Reprezentace 3 950 Kč 

Náklady celkem 35 285 Kč 
 

Tabulka 6 Náklady na 1 cestu (Zdroj: vlastní zpracování 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Tato varianta je platná pro 1 cestujícího a předpokládá 1 

cestu za měsíc s příletem v neděli večer a odletem v pátek po obědě. PHM je počítáno 

pro běžný vůz se spotřebou kolem 5L diesel/100 km. 

Za předpokladu, že bude v první fázi vstupu na Švédský trh podnik stále poměrně malý 

a bude zaměstnávat pouze několik zaměstnanců, jeví se tato varianta jako velmi vhodná. 

Důvodem je především fakt, že cestující osoba bude muset zpracovat veškerá nasbíraná 

data, poptat vhodné dodavatele a velmi často komunikovat napříč zákaznickým  

a dodavatelským řetězcem. 

Tento typ obchodních styků se předpokládá na dobu 1,5 – 2 let, než se rozroste síť 

zákazníků a vzroste počet transakcí. 
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Varianta 2 – otevření kanceláře ve Stockholmu 

Pokud první etapa proběhne bez větších problémů a přinese uspokojivý objem 

transakcí, bude pravděpodobně nezbytné otevřít kancelář přímo ve Stockholmu. Tento 

krok s sebou přinese přibližně následující náklady. 

Měsíční náklady na cestování do Švédska 

Obousměrný let 1 564 Kč 

Pronájem vozu 5 743 Kč 

PHM 5 056 Kč 

Pronájem hotelu 7 663 Kč 

Mzda 23 700 Kč 

Diety 9 480 Kč 

Strava 7 900 Kč 

Pronájem kanceláře 1 970 Kč 

Reprezentace 7 900 Kč 

Náklady celkem 70 977 Kč 
 

Tabulka 7 Náklady na 2 týdny provozu kanceláře za měsíc 

Jedná se o situaci, kdy zástupce REMBERRY s.r.o. vycestuje do Švédska na 2 týdny 

v měsíci. Na základě uvážení a dohodnutých schůzek pak bude docházet k využívání 

kancelářských prostor. Jedná se pouze o modelovou situaci. Realita může být v ostrém 

provozu zcela odlišná. 

Pro zřízení kanceláře se vychází z cenové nabídky společnosti Regus. Regus poskytuje 

pronájem nebytových prostor na více než 3000 lokalitách v 900 městech a ve 120 

státech po celém světě. Regus byla vybrána na základě referencí a zkušeností. Podle 

momentálního plánu byla vybrána středně nákladná varianta pořízení kanceláře. Existují 

totiž 3 možnosti, jak si pronajmout kancelář: 

Plnohodnotná kancelář 

Tato varianta předpokládá, že v pracovním měsíci bude kancelář využívána 99 % času. 

S tím jsou však také spojeny poměrně vysoké náklady na pronájem. Měsíční pronájem 

takové kanceláře stojí přibližně 11 000 Kč bez DPH. 
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Coworking 

V tomto případě se pronájem kanceláře platí pouze za den, a dokonce pouze za hodiny, 

kdy fyzicky do kanceláře člověk opravdu přijde. Oproti business lounge skrývá tato 

varianta nespornou výhodu a sice neomezený přístup do budovy a do kanceláře 

v jakoukoliv denní či noční hodinu. Principem Coworking je možnost využít všech 

běžných výhod kancelářské budovy, ale platit menší pronájem, a tedy pouze za čas, 

který v kanceláři člověk opravdu stráví. Uživatel má tedy nárok na služby recepce, 

zpracování pošty, administrativní podpory, kuchyňky, oddychové zóny, zabezpečení. 

Dokonce je možno využít i možnost založit zde sídlo firmy. Jedinou nevýhodou je fakt, 

že jedinec nemá své pevně určené místo a své pevné zázemí. Samozřejmě, že během 

jednoho pracovního dne si může svou kancelář kdykoliv zamknou a mít tak své osobní  

i pracovní věci v bezpečí. Při odchodu na konci pracovního dne však klíč od kanceláře 

odevzdává a tím pro něj nárok končí. 

Business lounge 

Tato varianta s sebou nese i nezbytnost zaměstnat osobu, která by měla chod kanceláře 

na starosti. Jako ekonomicky výhodnější varianta se jeví zaměstnat Švédského občana. 

Pokud by totiž bylo nutné zaměstnat člověka z ČR, vzrostly by náklady ještě o diety, 

pronájem bytu/domu. Tento zaměstnanec bude působit v podstatě jako obchodní 

zástupce REMBERRY s.r.o. Bude mít na starosti veškerá jednání a komunikaci  

se zákazníky. Bude připravovat nabídková řízení. Velmi pečlivě ale bude muset být 

nastaven systém kontroly a reportingu vedení. 

4.7 Kvalitní webové stránky 

Ve 21. století se bez internetových stránek neobjede ani stánek s novinami na rohu ulice 

ve městě, které má 5 000 obyvatel, natož pak podnik, který má tendence expandovat  

na zahraniční trh a stát se úspěšným importérem. Současná podoba webových stránek je 

více než tristní viz následující obrázek. 
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Obrázek 12 Webové stránky současný stav (Zdroj: vlastní zpracování) 

Současný stav je způsoben nedostatečnou motivací jednatele vytvořit koncepci stránek. 

Tento stav však bude nutno velmi brzy změnit a vytvořit kvalitní web, který bude 

jednoduchý, intuitivní a lehce pochopitelný. 

Základním znakem webových stránek budou precizní, přesné geometrické útvary, které 

mají evokovat stejně precizní a kvalitně odvedenou práci. Ve strojařské výrobě  

je jedním z klíčových ukazatelů kvality především přesné dodržení výkresové 

dokumentace a přesné rozměry. Tento dojem by měl být podprahově vyvolán právě 

pomocí přesných tvarů na webu.  

Příprava stránek bude probíhat ve spolupráci se společností Extra NET s.r.o. Tato 

společnost poskytuje v současné době veškerý IT support pro emaily a nastavení 

telekomunikace. Zároveň nabízí služby v oblasti grafických návrhů a přípravy 

marketingových materiálů. IT technik z Extra NET s.r.o. připraví návrh lay out  

na základě požadavků jednatele a představí pak návrhy, které budou procházet 

korekturou. 

Celá koncepte přípravy webových stránek je postavena na principu, kde základní 

modelování a nastavení provede zkušený IT technik, který provede nastavení rozložení 

webu. Za tuto službu si Extra NET s.r.o. účtuje 12 500 Kč bez DPH. V této ceně jsou 

grafické práce, návrhy, opravy podle požadavků zákazníka, a další. Po spuštění webu 

předá Extra NET s.r.o. část uživatelských funkcí do rukou REMBERRY s.r.o. Pomocí 

těchto nástrojů bude možné snadno editovat jednoduchá data bez nutnosti využít služeb 
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IT technika. Editovat bude možné pouze základní informace o sortimentu, obrázky, 

kontaktní údaje, novinky a bude možné přidávat videa. 

Stránky budou rozřazeny do sekcí na: 

KONTAKTY 

NORMOVANÝ MATERIÁL 

VÝKRESOVÝ MATERIÁL 

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT 

HISTORIE 

NAŠE SLUŽBY 

Každá sekce bude obsahovat kontaktní údaje na zástupce podniku, aby je zájemce 

nemusel složitě hledat a vracet se do jiných záložek. 

Stránky budou zároveň nastaveny tak, aby byly vždy dostupné a lehce zobrazitelné  

pro uživatele počítačů, tabletů a mobilních telefonů se všemi operačními systémy.  

Je totiž opravdu nešťastné, pokud si zájemce otevře stránku v mobilním telefonu  

a potřebuje si rychle najít kontakt, aby si složitě zvětšoval nebo zmenšoval obrazovku.  

Samozřejmostí pak budou odkazy na sociální sítě jako Facebook, Twitter a Instagram. 

Na první pohled se může zdát, že při obchodování se tímto druhem zboží není mnoho 

možností, čím zákazníka upoutat na sociálních sítích. Opak je však pravdou. Zákazníci 

velmi pečlivě sledují dění na trhu a zajímají se o novinky. Účast na veletrzích  

je například ideální možnost, jak pořídit kvalitní marketingový materiál sestavený 

z fotek, videí a rozhovorů. Pro budoucí potřeby bude na stránkách navržen i přímý 

přístup do e-shop aplikace. Prozatím však bude neaktivní a pro běžného uživatele  

i neviditelný. 

Efektivitu a kvalitu webových stránek lze sledovat pomocí nejrůznějších služeb.  

Je možné nastavit hlídání prokliků, počet kliknutí na stránku, čas strávený na stránce, 

nejčastěji hledané informace. Tyto ukazatele bude nutné sledovat a průběžně 

optimalizovat vzhlede stránek a jejich obsah. 
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4.8 Ekonomické zhodnocení rozvoje aktivit  

Ve výše zpracovaných kapitolách jsou zmíněny náklady, které mohou a pravděpodobně 

i budou vyžadovány během realizace rozvoje obchodních aktivit. Následující tabulka 

uvádí přehled nákladů, které jsou explicitně spjaty s rozvojem obchodních aktivit 

směrem k expanzi na švédský trh. 

  Náklady 2018 Náklady 2019 Náklady 2020 

Služební cesta 141 141 Kč 352 854 Kč 705 707 Kč 

Veletrh 130 129 Kč 130 129 Kč 130 129 Kč 

Pronájem kanceláře 0 Kč 0 Kč 19 700 Kč 

Náklady celkem 271 270 Kč 482 982 Kč 855 536 Kč 

      1 609 788 Kč 
 

Tabulka 8 Předpokládané náklady bez DPH (Zdroj: vlastní zpracování) 

Tato tabulka kalkuluje se scénářem, kdy dojde v roce 2018 k účasti na veletrhu 

a 4 cestám do Švédska, které by neměly přesáhnout jeden týden v měsíci. V roce 2019 

se pak předpokládá opět účast na veletrhu a 10 jednotýdenních cest do Švédska. Pro rok 

2020 pak model předpokládá 10 dvoutýdenních služebních cest včetně pronájmu 

kanceláře podle momentálních potřeb. 

Pro rok 2018 se počítá s bezúročnou půjčkou jednatele ve výši 400 000 Kč na dobu  

1 rok. Jelikož jednatel těmito prostředky disponuje a tato varianta se po konzultaci 

s externí účetní jednotkou jeví jako výhodnější, bude k tomuto kroku přistoupeno 

v srpnu 2018. 

Pro konec roku 2019 se již předpokládá náběh nových projektů a s tím spojená 

fakturace za vykonané služby a prodané výrobky. 

4.8.1 Návratnost investice 

Pro první fázi rozvoje obchodník aktivit se kalkuluje pouze s bezúročnou půjčkou  

od jednatele ve výši 400 000 Kč na jeden rok. Tento kapitál je striktně alokován pouze 

na obchodní aktivity na švédském trhu. Náklady spojené s ostatními činnostmi podniku 

budou hrazeny z běžné činnosti, která probíhá na území ČR. 
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4.8.2 Optimistická varianta návratnosti investice 

  Náklady Prodejní cena Zisk 

Zakázka 1 450 000 Kč 517 500 Kč 67 500 Kč 

Zakázka 2 343 000 Kč 404 740 Kč 61 740 Kč 

Zakázka 3 1 600 000 Kč 1 760 000 Kč 160 000 Kč 

Zakázka 4 160 000 Kč 192 000 Kč 32 000 Kč 

Zakázka 5 180 000 Kč 205 200 Kč 25 200 Kč 

Zakázka 6 582 000 Kč 651 840 Kč 69 840 Kč 

Zakázka 7 390 000 Kč 440 700 Kč 50 700 Kč 

Zakázka 8 860 000 Kč 971 800 Kč 111 800 Kč 

Zakázka 9 160 000 Kč 180 800 Kč 20 800 Kč 

Zakázka 10 290 000 Kč 327 700 Kč 37 700 Kč 

Celkem 5 015 000 Kč 5 652 280 Kč 637 280 Kč 
 

Tabulka 9 Vývoj zakázek rok 2019 – Optimistický (Zdroj: vlastní návrh) 

V optimistickém kalkuluje i s variantou, že si některý zákazník vyžádá 2 identické 

dodávky stejného zboží. Není to nic neobvyklého. Ne všechny zakázky budou 

jednorázové a může se stát, že bude zákazník vyrábět svůj výrobek pro více následných 

zpracování. Při optimistické variantě se zisk pohybuje kolem 637 280 Kč na konci roku 

2019. Pro výpočet návratnosti investice je použit ukazatel ROI – Return of Investment. 

Výpočet vychází z následujícího vztahu: 

ROI = (čistý zisk – investovaný kapitál / investovaný kapitál) *100 % 

Z výsledků v tabulce výše je tedy možné odvodit následující výsledek: 

ROI = (637 280 – 400 000) / 400 000 * 100 % = 59,32 % 

Jedná se o poměrně optimistický odhad, nicméně určitě není nereálný. Vychází 

z předpokladu, že ze 140 hodnotných kontaktů, které byly osloveny na veletrhu 2018, 

dojde k realizaci deseti zakázek, z nichž 2 budou pro jednoho klienta. Tím pádem dojde 

ke spojení s 9 klienty a to představuje 6,43 % úspěšnost za rok 2019. Pokud by  

se vycházelo z předešlé logiky, kdy se předpokládá úspěšnost jednání 10 %, pak je i 

tento optimistické odhad stále pod hranicí potenciálních možností. 
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4.8.3 Realistická varianta návratnosti investice 

  Náklady Prodejní cena Zisk 

Zakázka 1 450 000 Kč 517 500 Kč 67 500 Kč 

Zakázka 2 343 000 Kč 404 740 Kč 61 740 Kč 

Zakázka 3 1 600 000 Kč 1 760 000 Kč 160 000 Kč 

Zakázka 4 160 000 Kč 192 000 Kč 32 000 Kč 

Zakázka 5 180 000 Kč 205 200 Kč 25 200 Kč 

Zakázka 6 582 000 Kč 651 840 Kč 69 840 Kč 

Zakázka 7 390 000 Kč 440 700 Kč 50 700 Kč 

Celkem 3 705 000 Kč 4 171 980 Kč 466 980 Kč 
 

Tabulka 10 Vývoj zakázek rok 2019 – Realistický (Zdroj: vlastní návrh) 

Pokud realistický odhad skutečně vyjde a čistý zisk na konci roku 2019 skutečně 

dosáhne hodnoty kolem 466 980 Kč, pak bude návratnost investice na hodnotě 16,745 

% z investovaných 400 000 Kč. Tento výpočet vychází z následujícího vztahu: 

ROI = (466 980 – 400 000) / 400 000 * 100 % = 16,745 % 

Vychází se zde z předpokladu, že z potenciálních 140 hodnotných kontaktů získaných 

na veletrhu ještě v roce 2018 proběhla realizace zakázky pouze u 7 zákazníků,  

což reprezentuje 5 % úspěšnost v prvním roce. Pro rok 2020 je plán získat dalších 5 % 

zakázek od zákazníků z veletrhu z roku 2018 a přidat další 3 % z veletrhu 2019. Pokud 

by tento plán slavil úspěch, mohl by se podnik dostat do kladných čísel ze zahraničního 

obchodu již během roku 2021. 

4.8.4 Pesimistická varianta návratnosti investice 

  Náklady Prodejní cena Zisk 

Zakázka 1 343 000 Kč 404 740 Kč 61 740 Kč 

Zakázka 2 1 600 000 Kč 1 760 000 Kč 160 000 Kč 

Zakázka 3 582 000 Kč 651 840 Kč 69 840 Kč 

Celkem 2 525 000,00 Kč 2 816 580,00 Kč 291 580,00 Kč 
 

Tabulka 11 Vývoj zakázek za rok 2019 – Pesimistický (Zdroj: vlastní návrh) 

Za tohoto stavu by došlo na konci roku 2019 k vygenerování přibližně 292 000 Kč 

z původních 400 000 Kč. Návratnost této investice za určené období by pak vypadalo 

následovně: 

ROI = (291 580-400 000) /400 000 * 100 % = -27,105 % 
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Do jisté míry je i tato částka úspěchem, ale pokud by jednatel striktně vyžadoval 

splacení půjčky na konci roku 2019, pak by se společnost rázem dostala do ztráty 

108 000 Kč. Tato částka by bohužel jen stěží kryla náklady vynaložené na cesty  

do Švédska a náklady na veletrh. Situace by ovšem nebyla ž tak negativní. Pouze 

jednatel by se nedočkal vrácení své půjčky na konci roku 2019. Získání 3 zákazníků 

z potenciálních 140 tvoří úspěšnost pouze na hranici 2,14 %, což je velmi nízká 

hodnota. 

Při takto negativních výsledcích by bylo nutné patrně zvážit variantu užití úvěru  

od banky Nicméně se ziskem kolem 13,3 % by i úrok ve výši přibližně 5 % mohl být 

akceptovatelný. Vše by ovšem záleželo na aktuální situaci na trhu s volným kapitálem. 

4.8.5 Porovnání variant 

Pouze pro lepší přehlednost je uvedeno porovnání mezi jednotlivými variantami, kde  

je jednoznačně patrné, jaké scénáře mohou nastat. 

  Náklady Hodnota zakázky Zisk ROI 

Optimistická varianta 5 015 000 Kč 5 652 280 Kč 637 280 Kč 59,32 % 

Realistická varianta 3 705 000 Kč 4 171 980 Kč 466 980 Kč 16,75 % 

Pesimistická varianta 2 525 000 Kč 2 816 580 Kč 291 580 Kč -27,10 % 
 

Tabulka 12 Porovnání variant (Zdroj: vlastní zpracování) 

4.9 Analýza rizik 

REMBERRY s.r.o. se pouští do neznámých vod a než se rozhodne odrazit od břehu,  

je potřeba zhodnotit rizika a uvědomit si, co mohou způsobit, popřípadě jak jim čelit. 

Vstup na zahraniční trh s sebou vždy přináší velká úskalí. Ne každý importér je vítán 

s otevřenou náručí. Na základě zkušeností jednatele a po dosavadní analýze všech 

faktorů, byla identifikována následující rizika: 

- nekvalifikovaný odhad trhu 

- podcenění konkurence a současných vazeb mezi zákazníky a dodavateli 

- příliš vysoké zatížení podniku úvěrem 

- delší doba potřebná pro získání prvních zakázek 
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- absence vhodných dodavatelů 

4.9.1  Nekvalifikovaný odhad trhu 

I přes své zkušenosti na poli zahraničního obchodu může jednatel udělat zásadní chybu 

v odhadu trhu. Toto se může stát velmi lehce, pokud nebude schopný zajistit si aktuální 

a relevantní data. 

Pro minimalizace těchto chyb a nepřesností bude potřeba kontaktovat následující 

instituce: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu v sekci Zahraniční obchod – www.mpo.cz 

CzechTrade pro oblast Švédsko - www.czechtradeoffices.com/sv 

4.9.2 Podcenění konkurence a vazeb mezi zákazníky a dodavateli 

REMBERRY s.r.o si musí uvědomit, že vstupuje na trh, který má dlouhou tradici 

a že strojírenské odvětví tvoří velmi silnou část ekonomiky. Z čehož vyplívá, že vazby 

mezi dodavateli a jejich zákazníky budou pravděpodobně velmi silné a narušit tyto 

vazby si vyžádá značné množství prostředků a času. 

Jediný způsob, jak se na trhu prosadit, je vytrvat ve snažení, sbírat veškeré dostupné 

informace a snažit se je analyzovat v širším pohledu. Jedině tak je šance, že dojde 

k získání lukrativních zakázek a vybudování prestiže na švédském trhu. 

4.9.3 Příliš vysoké úvěrové zatížení 

Jak bylo diskutováno výše, pro začátek této části rozvoje obchodních aktivit dojde 

provedení jednorázové bezúročné půjčky od jednatele ve výši 400 000 Kč na dobu  

1 roku. Až 80 % tohoto kapitálu bude použito především na propagaci a služební cesty 

do Švédska. Zbylých 20 % bude použito jiným způsobem, ale stále ve spojení 

s obchodními aktivitami ve Švédsku. Není tendencí jednatele zatížit podnik příliš 

velkým podílem cizího kapitálu. Pokud však vývoj získávání zakázek nepůjde podle 

plánu, existuje zde i hrozba, že by se muselo sáhnout po bankovním úvěru. Pokud by 

ale v podniku stále existovala nesplacená půjčka, banka by mohla velmi snadno 

odmítnout poskytnout úvěr. Proto musí být primárním cílem získat jakoukoliv zakázku, 

která by začala brzy generovat finanční zdroje. 

http://www.mpo.cz/
http://www.czechtradeoffices.com/sv
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4.9.4 Delší doba potřebná pro získání prvních zakázek 

Tento bod přímo navazuje na bod předešlý. Příliš silná konkurence, neochota zákazníků 

měnit dodavatele, popřípadě jiné faktory mohou neúměrně prodloužit dobu potřebnou 

pro získání prvních zakázek. Pro efektivní hodnocení efektivnosti vynakládaných 

prostředků bude třeba mít propracovaný systém vyhodnocování nabídek. Jedná  

se v podstatě o získávání zpětných vazeb od zákazníků v nabídkových řízeních. Není 

možné spokojit se tedy pouze s odpovědí typu: „jste moc drazí“. 

4.9.5 Absence vhodných dodavatelů 

Spolupráce se zákazníky a kvalita poskytovaného servisu bude pouze na takové úrovní, 

na jaké budou vztahy s dodavateli a kvalita jejich výroby. Vychovat si dodavatele 

mnohdy zabere roky. Tomuto by se však chtělo vedení REMBERRY s.r.o. vyhnout,  

a proto bude zprvu oslovovat především již prověření výrobce a s nimi se bude snažit 

navázat spolupráci. Pokud by se nedařilo najít takové dodavatele, bude třeba 

podniknout několik služebních cest pravděpodobně i do Číny, kde dojde  

ke kontaktování nových potenciálních dodavatelů. Existují 2 možnosti, jak efektivně 

kontaktovat nové dodavatele v Asii. Je možné opět se obrátit na MPO nebo přímo 

navštívit veletrhy v Číně, ovšem pouze jako návštěvník. 

4.10 Závěr návrhové části 

Návrhová část vychází z části analytické, kde byly identifikovány hlavní faktory, které 

mohou ovlivnit budoucnost a životaschopnost podniku. Byly to především silné a slabé 

stránky, hrozny a příležitosti Na základě těchto výsledků byly následně v návrhové části 

zpracovány možnosti rozvoje obchodních aktivit, které by měly pomoci úspěšně 

expandovat na zahraniční trh. 

V neposlední řadě tato kapitola zmiňuje možná rizika, která byla identifikována. Brát 

v potaz možná rizika je nezbytné, neboť bez tohoto povědomí by mohlo snadno dojít  

ke stagnaci a opomenutí důležitých faktů. 

Na závěr kapitoly je pak stručně zmíněn vývoj investic jak v optimistickém případě, tak 

v tom pesimistickém. 
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5 ZÁVĚR 

Diplomová práce zpracovává téma rozvoj obchodních REMBERRY s.r.o. Konkrétněji 

se zbývá rozvojem obchodních aktivit v návaznosti na expanzi na zahraniční trh, a to 

především švédský. Cílem práce je tedy připravit návrh takových aktivit, které povedou 

ke zvýšení obratu podniku, povede se úspěšně získat zákazníky ve zvoleném segmentu 

a na zvoleném trhu. 

Za pomoci teoretické části práce, která uvádí čtenáře do základního povědomí o 

problematice zahraničního obchodu a zmiňuje veškeré analýzy, které bude třeba provést 

pro správně zhodnocení situace, je pak vytvořena prostřední analytická část. Tato slouží 

pro pochopení současné situace a hodnotí, jak si REMBERRY s.r.o. stojí vůči 

konkurenci, dodavatelům a zákazníkům. Obsahuje také krátký popis a historii podniku. 

Zároveň tato část udává náhled na finanční, personální a technologickou situaci 

v podniku. Na základě všech výše zmíněných analýz a teoretický poznatků je 

připravena část návrhová. 

Podnik má poměrně jasnou představu o potenciálu svých zákazníků v segmentu 

automotiv a strojírenském odvětví ve Švédsku. K ještě lepšímu pochopení situace a 

navázání hodnotných dodavatelsko-odběratelských vazeb mu poslouží největší veletrh 

Elmia Subcontractor (Jönkoping). Od tohoto veletrhu si tedy vedení slibuje dokonalé 

pochopení poměrů na trhu a detailnější identifikaci svých možností. Zároveň bude 

velmi úzce spolupracovat se společností CzechTrade, která má svou pobočku přímo ve 

Stockholmu a disponuje opravdu detailními informace. Od spojení s touto organizací si 

vedení slibuje i detailnější identifikaci části konkurence. 

REMBERRY s.r.o. bude všechny své obchodní aktivity realizovat výhradně za pomoci 

svých zaměstnanců a za pomoci svých zdrojů. Obchodní styk bude tedy realizován 

pomoci vývozních operací. Cílem této expanze není zapojovat další článek řetězu. 

V návrhové části byla identifikována i možná rizika, která jsou spojena s expanzí na 

zahraniční trh. Není příliš pravděpodobné, že by mohlo dojít k rozvinutí všech těchto 

rizik v reálné situaci najednou. Žádné riziko se nejeví natolik vážné, že by mělo odradit 

vedení podniku od svého záměru expanze. 
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Součástí návrhové části je i ekonomické zhodnocení. Na základě tohoto zhodnocení lze 

říci, že ekonomický výhled je v mezi rizika, které je ochotno vedení podstoupit. 

Plán expanze lze tedy hodnotit jako proveditelný. Eliminovat všechna rizika a 

předpokládat detailní vývoj situace není v tržním prostředí nikdy zcela možné. Vždy 

může zasáhnout faktor, který se zdál jako bezvýznamný, nebo který nebyl identifikován 

vůbec. V takových situací pak záleží na schopnostech vedení a na současné situaci, 

v jaké se podnik nachází. 
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