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ÚÚVVOODD  

Základním východiskem práce je častý problém všech dnešních firem – nedostatečné 

obchodní cítění vrcholného managementu. Aţ příliš často se setkáváme s případy, kdy 

se jednotlivci rozhodnou zaloţit vlastní podnik, aniţ by v minulosti prošli jakýmkoli 

vzděláváním v oblasti obchodu či podnikání a prostředky vynaloţené na případné 

pronajmutí odborníka pokládají za zbytečné. Výsledkem je pak zcela neuspokojivé aţ 

absurdní řízení podniku, který spíše těţce přeţívá, neţ aby prosperoval, a to často i za 

dobré vůle a snahy vlastníka, který však nemá povědomí o tom, jak intervenovat 

v případě, ţe se podnik dostane do potíţí. 

Krátká historie společnosti Agilitas s.r.o. byla zahájena v březnu roku 2009, kdy byla 

zaloţena 4 společníky. Na počátku byly do společnosti vloţeny finanční prostředky ve 

výši asi 300 000 Kč, které měly slouţit k tomu, aby se firma dostala do povědomí 

českého trhu a plně zahájila svou činnost, aby naplnila smysl své existence. Nyní, v roce 

2011 se s podivem ptám, proč se tomu tak dosud nestalo. Příčiny mohou být 

v nedostatcích ve vedení (zkušenosti, znalosti), v přílišném přeplnění trhu, na kterém jiţ 

pro nový subjekt takovéhoto charakteru není místo i v mnoha dalších příčinách, které se 

budu snaţit v následující práci odkrýt a na základě jejich analýzy navrhnu soubor 

opatření, jenţ by měl konečně přispět k plnohodnotnému rozvoji společnosti, na jehoţ 

vrcholu je návratnost finančních prostředků, které vloţili jednotlivý podílníci. 

Vzhledem k tomu, ţe zde pojednávám o velmi komplexním problému, zasahujícím do 

celého systému řízení a činnosti společnosti, vycházím z mnoha specifických oborů, 

z nichţ předně uvádím oblast risk managementu a krizového managementu, 

managementu změny, personální managementu a v neposlední řadě marketingu. 

Práce je členěna tak, aby čtenáři poskytla pokud moţno ucelený pohled na danou 

problematiku a to i v širším kontextu. Nejprve dokládám teoretická východiska 

související s danou problematikou, posléze se zaměřuji na analýzu současné situace a to 

jak z pohledu interního chodu firmy, tak v kontextu celorepublikovém či celosvětovém. 

Společnost Agilitas, s.r.o. je nejprve představena, rozebírána je jak aktuální situace na 

českém trhu v daném oboru činnosti, tak i současný chod zkoumané organizace. Na 

základě předloţených skutečností následuje návrh řešení současné neuspokojivé situace, 
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přičemţ předpokládám, ţe vhodná volba restrukturalizačních opatření vytvoří pevný 

základ pro efektivní fungování společnosti a přispěje ke zvýšení ziskovosti a 

bezproblémovému chodu podniku. 
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11  VVYYMMEEZZEENNÍÍ  PPRROOBBLLÉÉMMUU  AA  CCÍÍLLEE  PPRRÁÁCCEE  

Nyní bych ráda rozvedla problematiku nastíněnou v úvodu této práce. V první řadě 

popíši stěţejní problémy, se kterými se společnost potýká a poté stanovím cíle, kterých 

by měla tato práce dosáhnout. 

11..11  VVYYMMEEZZEENNÍÍ  PPRROOBBLLÉÉMMUU  

Společnost Agilitas, s.r.o. byla zaloţena za výrazného přispění 3 zkušených investorů, 

kteří přinesli do firmy nejen potřebný kapitál, ale zejména své znalosti obchodu. Přesto 

jsou to jiţ téměř dva roky od zaloţení a firma stále není schopná dosáhnout kladných 

finančních výsledků. To i navzdory faktu, ţe je často velmi kladně hodnocena, přesto, 

ţe není výjimečná pozitivní odezva na nový, dosud nevídaný produkt. 

Je tedy logické se ptát, čím to? Kde se stala chyba, pokud je nápad i záměr dobrý a 

trhem přijímaný, přesto není moţné dosáhnout běţného, ziskového provozu. 

11..22  CCÍÍLLEE  PPRRÁÁCCEE  

Hlavním cílem práce je navrhnout takový komplexní soubor opatření, který 

společnosti Agilitas s.r.o. napomůţe stát se prosperující a dobře fungující firmou se 

spokojenými zákazníky. 

Prostředkem k dosaţení tohoto cíle je v první řadě pohled do historie společnosti 

Agilitas, vytvoření uceleného pohledu na tuto problematiku a nalezení všech příčin, 

které přispěly k nezdaru podnikatelského záměru. Minulost mi bude východiskem. 

Prostřednictvím vhodně vybraných analýz identifikuji chybné kroky ve fungování 

organizace a na jejich základě bude moţné poučit se z chyb a navrhnout účinné nástroje, 

které znemoţní, aby se podobný scénář v budoucnosti opakoval. 
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Dílčí cíle je moţno charakterizovat následovně: 

- analyzovat chybné kroky v řízení společnosti od jejího zaloţení do současnosti 

- specifikovat uplatnitelnost poskytovaných produktů společnosti Agilitas na trhu 

- shrnutí existujících problém a chybných kroků společnosti Agilitas 

- návrh realistického souboru opatření na zlepšení firemní situace 

- vytvoření stručného finančního a časového plánu realizace navrhovaných 

opatření 
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22  TTEEOORREETTIICCKKÁÁ  VVÝÝCCHHOODDIISSKKAA  PPRRÁÁCCEE  

Aby bylo moţné se důsledně orientovat v nadcházejícím textu, je třeba si ujednotit 

pojmy, které budou v této práci uţity. Současně předpokládám, ţe se práce můţe dostat 

i do rukou laika a měla by tak i pro něj být plnohodnotným a pochopitelným zdrojem 

informací. 

22..11  VVÝÝKKLLAADD  ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍCCHH  PPOOJJMMŮŮ  

Abych mohla zodpovědně řešit vymezený problém, je třeba zaznamenat ucelenou 

formou současné poznatky ze zkoumané oblasti a vymezit si základní pojmy. Na 

základě těchto informací zpracuji v nadcházejících kapitolách analýzu současné situace 

a s její pomocí následně navrhnu vlastní řešení. 

2.1.1 OBLASTI ZÁJMU 

Ve své práci čerpám hned z několika oborů zájmu v rámci ekonomie a obchodu, proto 

pokládám za důleţité tyto pojmy blíţe specifikovat. 

Marketing 

Pro základní představu o podstatě marketingu cituji definici Americké marketingové 

asociace: Marketing je „činnost organizace a soubor procesů pro vytváření, komunikaci 

a poskytnutí hodnoty zákazníkům a pro řízení vztahů se zákazníky takovým způsobem, ţe 

z něj mají prospěch organizace i její klíčové veřejnosti (stakeholders)“. (FORET, 2010, 

s. 12) 

Pojetí marketingu je různé a jeho chápání se mění i v průběhu dějin. V současné době 

ale snad s jistotou mohu říci, ţe marketing lze chápat jako určitou podnikatelskou 

strategii, v jejímţ centru zájmu leţí spokojený zákazník.  

Marketing nám tedy zprostředkovává komunikaci se zákazníkem, ale nejen to. Dále 

nám pomáhá vyhledávat příleţitosti na trhu, řídí produkt (vzhled, diferenciace, 

prezentace, image), pomocí marketingu řídíme distribuční kanály, nedílnou součástí je 

reklama a propagace výrobků, s jeho pomocí určujeme cenu produktu, případné slevy a 

strategii dodávek zboţí, ať uţ se jedná o způsob doručení nebo lhůtu a v neposlední řadě 

marketing také plánuje (prodeje, náklady na marketing, …). 
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Risk management 

Risk management (řízení rizik) spočívá v umění identifikovat rizika specifická pro 

zkoumanou organizaci a ve schopnosti na tato rizika adekvátně reagovat. 

„Řízení rizik je formální proces, který umoţňuje jejich identifikaci, ohodnocení, 

plánování a řízení.“ (MERNA, 2007, s. 2) 

Vidíme tedy, ţe risk management zahrnuje především tři fáze – identifikaci rizik, jejich 

objektivní zhodnocení a patřičnou reakci na ně. V důsledku je snaha tato rizika buď 

zcela odstranit, je-li to moţné, případně alespoň minimalizovat nebo se na jejich 

příchod dobře připravit.  

Krizový management 

Abychom plně pochopily význam krizového managementu, je třeba nejprve ujednotit, 

co rozumíme pod pojmem „krize“: „Krize podniku je takové stadium ţivota podniku, 

kdy po delší časové období dochází k nepříznivému vývoji jeho výrobního potenciálu, 

poklesu trţeb.“ (RAIS, 2007, s. 15)  

Krizový management z podnikohospodářského hlediska pak můţeme definovat 

následovně: „Jde o prostředek pro řešení krizových situací, vzniklých v důsledku 

narušení podnikatelských záměrů, problémů s dodávkami materiálu, energií a sluţeb, 

problémů ve vývoji nových výrobků, ve výrobě a odbytu, finančních nebo personálních 

problémů a v neposlední řadě také problémů spojených s moţnostmi vzniku 

technologických havárií, ţivelních pohrom apod.“ (RAIS, 2007, s. 18) 

Podnik se tedy můţe do krize dostat z mnoha důvodů, většinou je to kombinace mnoha 

vleklých problémů. Úkolem krizové managementu je podnik opět uvést do fungujícího 

stavu. 

Management změny 

Za změnu můţeme povaţovat jakoukoli odchylku od předpokládaného stavu nebo od 

běţného průběhu procesu. V ţivotě podniku se vyskytne mnoho nenadálých změn, ale 

je důleţité si uvědomit, ţe změna můţe být i řízena.  
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Management změn (Management of Change) můţeme charakterizovat například 

následovně: „Pod obecným označením management změn rozumíme soubor přístupů 

k ekonomicky a sociálně účelné redukci změn s negativními důsledky pro podnik a 

umění včasným a proaktivním manaţerským jednáním vyuţít v jeho prospěch jak 

pozitivní, tak také negativní změny.“ (ŘEZÁČ, 2009, s. 62) 

„Cílem plánované změny je udrţení organizace ţivotaschopné, konkurenceschopné a 

efektivní.“ (RAIS, DOSKOČIL, 2007, s. 29)   

Řízená změna můţe probíhat například následujícími způsoby: 

 revitalizace (oţivení podniku),  

 restrukturalizace (obnovení všech podnikatelských funkcí),  

 zavedení evropského modelu podnikové excelence,  

 expanze na nové trhy,  

 akvizice, fúze, podnikové aliance 

a další. 

Při realizaci řízené změny můţeme pouţít tzv. Lewinův model, který je členěn do 

následujících etap: 

 analytická etapa (určení sil inicializujících proces změny), 

 návrhová (syntetická) etapa (vytvoření modelu změny), 

 definování agenta změny (nositel a realizátor procesu změny), 

 určení firemních procesů, které budou předmětem změny, 

 realizační etapa (provedení samotné plánované změny), 

 zhodnocení zpětné vazby po realizaci změny, na jejímţ základě následuje 

a) úprava stávajícího procesu změny v případě, ţe nebylo dosaţeno 

poţadovaného efektu,  

b) akceptace dosaţených výsledků (fixace dosaţených výsledků změnového 

procesu). 

(ŘEZÁČ, 2009, s. 64) 
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Zdroj: RAIS, DOSKOČIL, 2007, s.31 

Strategický management 

Strategický management „zahrnuje aktivity zaměřené na udrţování dlouhodobého 

souladu mezi posláním firmy, jejími dlouhodobými cíli a disponibilními zdroji a rovněţ 

mezi firmou a prostředím, v němţ firma existuje“.  

(KEŘKOVSKÝ, VYKYPĚL, 2006, s. 4) 

Strategický management představuje především rozhodování „o základních principech 

budoucího konání nebo jednání“. (TICHÝ, 2006, s. 213) 

Protiváhou ke strategickému managementu (strategickému řízení) je řízení operativní 

(operační), které na strategická rozhodnutí navazuje a pomáhá naplnit cíle, steré 

strategický management navrhnul. Oproti strategickému managementu rozhoduje 

v krátkých časových intervalech (zatímco ve strategickém se určují cíle a strategie na 

rok i více let dopředu) a detailně (strategický management poskytuje spíše agregovanou 

koncepci podniku). 

2.1.2 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ 

Vize, mise, cíle, strategie a taktiky – to jsou pojmy, které dávají rámec představě o 

konkrétní podobě podniku, o jeho smyslu existence. Z tohoto rámce budeme při 

hodnocení společnosti nadále v práci vycházet, proto pokládám za důleţité vysvětlit 

nejen samotný význam výše zmíněných pojmů, ale i uvést jejich vzájemnou souvislosti. 

Vize „představuje soubor specifických ideálů a priorit firmy, obraz její úspěšné 

budoucnosti, který vychází ze základních hodnot nebo filozofie, se kterou jsou spojeny 

cíle a plány firmy.“ (JAKUBÍKOVÁ, 2008, s. 20) 

Síly, 

inicializující 
proces změny 

Co? 

Nositel 

změny 

 

Kdo? 

Intervenční 

strategie 

 

Co? 

Realizace 

změny 

 

Co? 

Operační 
modely 

 

Jak? 

Zhodnocení 
 

 

Jak? 

Obrázek 1: Lewinův model řízené změny 
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Vize odpovídá představě o tom, jak bude podnik vypadat v budoucnosti – tím udává 

všem zainteresovaným skupinám směr, kterým se mají ubírat, motivuje jednotlivce 

k tomu, aby vykročili tím správným směrem, a koordinuje jejich úsilí.  

Vize odpovídá na otázku: „Kam směřujeme?“ 

Poslání (mise) firmy vychází z vize společnosti a představuje „vysvětlení smyslu, účelu 

podnikání, prohlášení o tom, čeho si firma přeje dosáhnout“. (KOTLER, 

ARMSTRONG, 2004, s. 82) 

Poslání představuje účel existence společnosti, je to myšlenka, se kterou často vlastník 

firmu zakládá, přičemţ s časem se poslání zpravidla postupně vytrácí. Pokud nastane 

situace, kdy firma bezcílně bloudí ve svých problémech a stagnuje, je třeba poslání 

znovu hledat a formulovat, ptáme se pak například na následující otázky: 

 Proč tu naše firma je? 

 Čím je naše firma výjimečná? 

 Čeho chceme dosáhnout? 

 V čem podnikáme? 

 Čeho si na nás naši zákazníci cení? 

Poslání představuje hlavní důvod existence organizace. (JAKUBÍKOVÁ, 2008,  s. 22) 

Poslání odpovídá na otázku: „Proč existujeme?“ 

Cíle – na základě formulovaného poslání společnosti jsou stanovovány strategické cíle a 

následně samotná strategie, s jejíţ pomocí jsou cíle realizovány. Cíle určují milníky, 

kterých má být v budoucnosti dosaţeno a měly by být tvořeny podle známého pravidla 

SMATR. Podle něj by měly být cíle: 

 specifické – jasně formulované  (Specific) 

 měřitelné     (Measurable) 

 dosaţitelné ale náročné   (Attainable but challenging) 

 realistické     (Realistic) 

 časově ohraničené    (Timed) 
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Strategie „je model rozhodování ve společnosti, který určuje a odhaluje její cíle, 

záměry a úkoly. Vytváří její hlavní postoje a plány pro dosaţení cílů a definuje rozsah 

podnikání společnosti, kterého se má dosáhnout“. (MERNA, 2007, s. 128) 

Zatímco „cíle jsou ţádoucí budoucí stavy, kterých má být dosaţeno, strategie vyjadřují 

základní představy o tom, jakou cestou budou firemní cíle dosaţeny.“ (KEŘKOVSKÝ, 

VYKYPĚL, 2006, s. 8) 

2.1.3 DALŠÍ PODSTATNÉ POJMY 

Poslední skupinu důleţitých pojmů tvoří ty, které jsou jistým způsobem specifické pro 

analyzovanou společnost a měly by napomoci k pochopení toho, co je předmětem 

činnosti firmy a jaká jsou základní specifika oboru jejího podnikání. 

Event marketing 

„Pod pojmem event marketing rozumíme zinscenování záţitků stejně jako jejich 

plánování a organizaci v rámci firemní komunikace. Tyto záţitky mají za úkol vyvolat 

psychické a emocionální podněty zprostředkované uspořádáním nejrůznějších akcí, 

které podpoří image firmy a její produkty.“ (ŠINDLER, 2003, s. 22) 

Podstatou event marketingu je působení prostřednictvím emocí. Základní myšlenku 

tvoří fakt, ţe informace pojící se s emocemi nejsnáze zůstávají v naší paměti a nejvíce 

na nás působí. Event marketingová aktivita by měla být výjimečnou, neopakovatelnou 

událostí, zvláštním představením, jehoţ komunikované sdělení je vnímáno více smysly 

najednou. 

Event marketing jako nástroj marketingové komunikace je finančně značně náročný, 

přesto dnes stále více vyuţívaný a zdá se, ţe účinný. Emocionální komunikace za 

účelem udrţení si stávajících zákazníků se pro firmy jeví mnohem výhodnější neţ 

neustálé hledání zákazníků nových. Cílem je zákazníka bavit, přinést mu nové záţitky. 

Kreativita 

„Kreativita je produktivní styl myšlení, odráţející se v činnosti člověka; specificky 

lidská aktivita realizovaná v tvůrčím procesu, jeho výsledkem je artefakt (dílo, reálné 

řešení daného problému) vytvořený kreativním jedincem; jedna ze základních logických 
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potencialit člověka, rozvíjená z prvotní formy dispozice do aktivní a vůlí ovládané 

schopnosti tvůrčí produkce.“ (ŢÁK, 2004) 

Pojem kreativity vysvětluji ze dvou důvodů – jedním je, ţe právě kreativita je hlavním 

aspektem předmětu činnosti společnosti Agilitas, druhým je upozornění na nutnost 

uvaţovat kreativně při řešení stávajících problémů ve zkoumané firmě – kreativně 

znamená nově, uţitečně, správně a přínosně. 

Kaskadérství  

Výkladový slovník definuje kaskadérství následovně: „V původním významu tohoto 

slova se jedná o artistu (cirkusového či varietního umělce), který předvádí kaskády 

(soustavy skoků, pádů, přemetů a dalších akrobatických prvků)“ (PETRÁČKOVÁ, 

2000) 

Kaskadérství pan Mgr. Hrbáček odborně definuje jako „pohybové řešení dramatických 

situací na scéně“. Kaskadér se v anglickém překladu řekne „stuntman“, tedy akrobat. 

Kaskadér se zabývá akrobatickými kousky, bojovými scénami a jinými nebezpečnými 

akcemi, při kterých by se normální herec mohl zranit. 

22..22  PPOOSSTTUUPP  PPRRÁÁCCEE  AA  PPOOUUŢŢIITTÉÉ  MMEETTOODDYY  

Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část definuje 

základní pojmy a metody, které jsou v diplomové práci pouţity. Praktická část se 

zaměřuje na analýzu současné situace vybrané firmy - na jejím základě je pak v její 

závěrečné fázi  uveden přehled nápravných opatření, která by měla vést ke zlepšení její 

ekonomické i trţní situace.  

2.2.1 METODY VĚDECKÉ PRÁCE 

Mimo specifických metod definovaných níţe jsou v práci pouţity následující metody 

vědecké práce: 

Analýza 

Analýza je metoda, při níţ je celek rozkládán na jednotlivé dílčí části, čímţ se snaţíme 

odlišit podstatné od nepodstatného, postupujeme od sloţitějšího k jednoduššímu a  

nalézáme vnitřní vazby. (LÁNSKÝ, 2007) 
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Tato metoda je vyuţita zejména při analýze současné situace, kdy určujeme, kde se 

firma v současné době nachází, jaké jsou toho dílčí příznaky a co k dané situaci vedlo. 

Zjišťujeme vazbu mezi příčinami a následky. 

Syntéza 

Syntéza představuje opačný postup oproti analýze – dílčí části sjednocujeme do celku. 

(LÁNSKÝ, 2007) 

Tato metoda je pouţita zejména v návaznosti na analýzu současné situace, kdy tvořím 

ucelený pohled na skutečný stav v podniku a na základě analýz určuji komplex 

nápravných opatření. 

Indukce 

Indukce je metoda, kdy na základě jednotlivých příkladů usuzuje na obecně platné 

závěry – můţeme říci, ţe zobecňujeme. (LÁNSKÝ, 2007) 

Dedukce 

Dedukce je opakem indukce – z celku usuzujeme na dílčí aspekty. Od obecného 

postupujeme ke konkrétnímu. (LÁNSKÝ, 2007) 

Kupříkladu obecná situace na trhu je vztahována na konkrétní vybrané podniky. 

Analogie 

Analogie můţe být definována následovně: „Vyhledávání a porovnávání formálně 

stejných vlastností a znaků jinak nepodobných, často v podstatě různých, jevů nebo 

objektů, hledání podobných příznaků nebo charakteristik.“ (LÁNSKÝ, 2007) 

Jelikoţ společnost Agilitas podniká ve velmi specifické oblasti a je první a jediná na 

současném trhu, neexistuje mnoho moţností, jak exaktně (výpočtem, modelací) určit 

mnohé aspekty jejího podnikání. Za tímto účelem je vyuţívána analogie s případy, které 

jsou dané problematické situaci charakterově nejbliţší. 
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Simulační metody 

Simulační metody jsou takové, kdy se experiment neodehrává v realitě ale v počítači – 

je simulován. A to zejména v případech, kdy je samotný experiment obtíţně 

realizovatelný z důvodů finančních, časových, prostředí a jiných. Za tímto účelem 

vyuţiji ve své práci kalkulace. (LÁNSKÝ, 2007) 

Pozorování 

Největší část této práce je zaloţena pozorování – jiţ dlouhou dobu jsem přítomna u 

vývoje společnosti Agilitas, účastním se mnoha jednání, navštěvovala jsem tréninky, 

byla jsem u samotného vzniku společnosti. Právě tento fakt mi umoţňuje vidět situaci 

ve vší její komplexnosti a poskytnout vedení společnosti potřebný náhled na situaci. 

2.2.2 SLEPT ANALÝZA 

SLEPT analýza je „analýza externího prostředí, zaměřená na společenské, právní, 

ekonomické, politické a technologické faktory.“ (HANZELKOVÁ, 2009, s. 97) 

Podle jednotlivých faktorů zkoumá SLEPT analýza následující skutečnosti: 

1. Sociální faktory 

Demografické charakteristiky (velikost a struktura populace, věk, geografické rozloţení, 

etnické sloţení, …), charakteristiky trhu práce (míra nezaměstnanosti, rozdělení 

příjmů), sociálně-kulturní charakteristiky (ţivotní úroveň, rovné postavení muţů a ţen, 

populační politika, …), dostupnost pracovní síly a pracovní zvyklosti (dostupnost a 

vzdělanostní struktura zaměstnanců, existence vzdělávacích institucí, které jsou 

schopny poskytnout potřebné vzdělání, …). 

2. Legislativní faktory 

Existence a funkčnost zákonných norem, legislativní opatření, vymahatelnost práva, 

autorská práva, … . 

3. Ekonomické faktory 

Makroekonomické charakteristiky (, inflace, úroková míra, HDP, stabilita měny, …), 

dostupnost finančních zdrojů, daňové zatíţení, … . 
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4. Politické faktory 

Politická stabilita (stabilita prostředí – legislativního, podpora podnikání, …), vládnoucí 

politická strana, politický vliv různých skupin, … . 

5. Technologické faktory 

 Podpora státu vědě a výzkumu, nové vynálezy a objevy, rychlost realizace nových 

technologií, obecná technologická úroveň, … 

2.2.3 PORTERŮV PĚTIFAKTOROVÝ MODEL KONKURENČNÍHO PROSTŘEDÍ 

Model je postaven na myšlence, ţe postavení analyzované firmy na trhu je dáno 

působením 5 základních faktorů (sil): 

1. Vyjednávací silou odběratelů (zákazníků) 

… je tím vyšší, čím je zákazník větší (významnější), čím snáze můţe přejít ke 

konkurenci (velikost nákladů přestupu), čím lepší informace o trhu má, čím snáze můţe 

uskutečnit zpětnou integraci (dodávané produkty si bude vyrábět sám), čím méně je 

diferencovaný produkt dodavatele a čím více substitutů daného produktu na trhu 

existuje, atd. 

2. Vyjednávací silou dodavatelů 

… je tím vyšší, čím větší/významnější dodavatel je, čím více má odběratelů, čím více 

diferencované je prodávané zboţí (vysoce specializované zboţí se těţce hledá u 

konkurence), čím méně substitutů prodávaného produktu se na trhu vyskytuje, čím 

méně jsou zákazníci citliví na cenu, čím důleţitější a nepostradatelnější je produkt pro 

zákazníka, atd. 

3. Hrozbou vstupu nových konkurentů 

Hrozba vstupu nových konkurentů je sniţována, pokud jsou vysoké náklady vstupu do 

odvětví (kapitálová náročnost – vysoké počáteční vstupní náklady, vysoké fixní 

náklady), jsou na trhu uplatňovány úspory z rozsahu, výrobky na trhu jsou 

diferencované (k výrobě je nutné know-how, zavedená značka), pokud jsou vysoké 

náklady přestupu zákazníků či dodavatelů do jiného odvětví, pokud existuje vysoký 
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stupeň regulace v odvětví (banky, letecká doprava, vysoké školy), pokud je obtíţné 

napojit se na jiţ existující distribuční kanály, atd. 

4. Hrozbou vstupu nových substitutů 

Hrozba vstupu nových substitutů je minimalizována, pokud k výrobku neexistují blízké 

substituty, pokud firmy nabízející substituty vyrábí s vyššími náklady, pokud nabízející 

substituty příliš nezvyšují nabídku, pokud náklady přestupu na jiný substitut jsou příliš 

vysoké (nutnost koupit například jiný tiskařský stroj na jiný typ tiskových desek). 

5. Rivalitou firem působících na daném trhu v současnosti 

Rivalita soupeřících firem je vysoká, pokud trh delší dobu neroste a hráči na trhu se na 

něm snaţí za kaţdou cenu udrţet, pokud se jedná a v budoucnu lukrativní odvětví, 

pokud v odvětví působí velké mnoţství konkurentů, pokud se odvětví opakovaně 

dostává do přebytku produkce, pokud je malá zisková marţe daného produktu nebo je 

produkt málo diferencovaný, pokud existují vysoké bariéry odchodu z odvětví. 

(KEŘKOVSKÝ, VYKYPĚL, 2006, s. 53-56) 

2.2.4 ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ FIRMY METODOU 7S 

Metoda 7S je jedním ze způsobů analýzy, který nám umoţňuje určit klíčové faktory 

úspěchu (key access factors), tedy faktory podmiňující úspěšnou realizaci firemní 

strategie. 

V tomto pojetí poradenské firmy McKinsey „je nutno na kaţdou organizaci pohlíţet 

jako na mnoţinu sedmi základních faktorů, které se vzájemně podmiňují, ovlivňují a ve 

svém souhrnu rozhodují o tom, jak bude vytyčená firemní strategie naplněna.“ 

(KEŘKOVSKÝ, VYKYPĚL, 2006, s. 113-115) 

Klíčové faktory úspěchu firemní strategie nalézáme ve vzájemném harmonickém 

souladu všech těchto 7 faktorů. 
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Obrázek 2: 7S faktorů firmy McKinsey 

 

Zdroj: KEŘKOVSKÝ, VYKYPĚL, 2006, s. 114 

Náplň jednotlivých faktorů 

 Strategie (strategie a jejich hierarchie ve společnosti) 

 Struktura (organizační struktury, vztahy nadřízenosti a podřízenosti, 

spolupracující jednotky, jejich vazby, kontrolní mechanismy, sdílení informací) 

 Systémy řízení (prostředky, procedury a systémy, které slouţí k řízení 

jednotlivých funkčních oblastí firmy – komunikační, dopravní, informační, …) 

 Styl manaţerské práce (přístup managementu společnosti k řízení a k řešení 

vyskytujících se problémů)  

 Spolupracovníci (lidská faktor – vzájemné vztahy, motivace, postoj vůči firmě, 

produktivita, …) 

 Schopnosti (profesionální zdatnost pracovního kolektivu firmy – znalosti, 

schopnosti, dovednosti, zkušenosti) 

 Sdílené hodnoty (odráţejí základní skutečnosti, ideje a principy respektované 

všemi zainteresovanými osobami na úspěchu firmy) 

(KEŘKOVSKÝ, VYKYPĚL, 2006, s. 114-115) 
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2.2.5 METODA SAP (STRATEGIC ADVANTAGES PROFILE) 

Metoda SAP „umoţňuje sumarizovat diagnózy všech interních faktorů, které 

povaţujeme za klíčové“. (KEŘKOVSKÝ, VYKYPĚL, 2006, s. 124) 

Struktura analýzy můţe být následující: 

Tabulka 1: Moţná struktura analýzy dle SAP 

Interní faktor Silná nebo slabá stránka firmy 

Vstupní logistika 

+ konkrétní silná stránka firmy 

0 neutrální vliv faktoru 

- konkrétní slabá stránka firmy 

Výroba a provoz 

+ konkrétní silná stránka firmy 

0 neutrální vliv faktoru 

- konkrétní slabá stránka firmy 

Výstupní logistika 

+ konkrétní silná stránka firmy 

0 neutrální vliv faktoru 

- konkrétní slabá stránka firmy 

Marketing a odbyt 

+ konkrétní silná stránka firmy 

0 neutrální vliv faktoru 

- konkrétní slabá stránka firmy 

Servisní sluţby 

+ konkrétní silná stránka firmy 

0 neutrální vliv faktoru 

- konkrétní slabá stránka firmy 

Obstaravatelská činnost 

+ konkrétní silná stránka firmy 

0 neutrální vliv faktoru 

- konkrétní slabá stránka firmy 

Technický rozvoj 

+ konkrétní silná stránka firmy 

0 neutrální vliv faktoru 

- konkrétní slabá stránka firmy 

Řízení pracovních sil 

+ konkrétní silná stránka firmy 

0 neutrální vliv faktoru 

- konkrétní slabá stránka firmy 

Infrastruktura firmy 

+ konkrétní silná stránka firmy 

0 neutrální vliv faktoru 

- konkrétní slabá stránka firmy 

Zdroj: BARTES, 2008, s. 21 

2.2.6 SWOT ANALÝZA 

Jedná se o strategickou analýzu, jejímţ základem je hodnocení vnitřních i vnějších 

faktorů. Zatímco vnitřní faktory (silné a slabé stránky) zvyšují či naopak sniţují 

hodnotu zkoumaného subjektu a dají se relativně snadno ovlivnit, vnější faktory 

(příleţitosti a hrozby) nelze ovlivnit v podstatě ţádným způsobem. 
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SWOT analýza nám napomáhá při tvorbě strategií, jejichţ cílem je řešení stávajících 

problémů při dodrţení následujících pravidel: 

 Silné stránky společnosti jsou zachovány jako konkurenční výhody do budoucna, 

 slabé stránky je snaha eliminovat, 

 příleţitosti by měly být efektivně vyuţity a 

 hrozby, ačkoli je nelze zcela vyloučit, je nutno minimalizovat. 

Tabulka 2: Otázky, na které se dotazujeme v rámci SWOT analýzy 

Silné stránky Slabé stránky 

Jaké máme přednosti? 

Co umíme dělat dobře? 

Jaké máme zdroje? 

Jaká je naše síla z pohledu našich zákazníků? 

Co děláme špatně? 

Co bychom mohli zlepšit? 

Čemu se máme vyhnout? 

… to vše z pohledu zaměstnanců, zákazníků a 

veřejnosti. 

Příleţitosti Hrozby 

Kde jsou naše nejlepší příleţitosti? 

Jaký je vývoj v našem oboru? 

Jaké jsou změny na trzích v náš prospěch? 

Před jakými překáţkami stojíme? 

Jak si počíná konkurence? 

Jsme ohroţeni změnami technologií? 
Zdroj: TICHÝ, 2006, s. 187 

22..33  MMEETTOODDYY  AA  PPOOSSTTUUPPYY  PPOOUUŢŢIITTÉÉ  PPŘŘII  ŘŘÍÍZZEENNÍÍ  RRIIZZIIKKAA  

2.3.1 BRAINSTORMING 

Brainstorming můţeme označit za týmovou metodu generování co nejvíce nápadů na 

dané téma. Skupina osob volně diskutuje na zadanou problematiku a s pomocí 

kreativního myšlení tvoří co nejvíce nápadů bez ohledu na jejich kvalitu a hodnocení – i 

sebešílenější nápad zde má svůj prostor. Cílem je získat nad problémem nadhled a 

pokusit se jej řešit netradičními metodami, řešit jej „nesvázaným myšlením“. Základní 

pravidla marketingu dle (MERNA, 2007, s. 42-43) lze shrnout následovně: 

 stanovit časový limit 

 jasná formulace problému 

 určit metodu zachycení myšlenek (jejich sepsání) 

 zanechat nápady na viditelném místě a nechat je dozrát 

 přijmout princip, ţe ţádná myšlenka není špatná 

 odloţit posudek 
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 povzbudit účastníky, uvolnit jejich zábrany a ponechat je snít a pohybovat se 

kolem problému 

 povzbuzovat spíše k mnoţství neţ ke kvalitě (hodnocení můţe přijít později) 

 vzájemně zúrodňovat myšlenky sběrem skupinových nápadů a jejich rozvojem 

Brainstormingové sezení můţe trvat přibliţně 15 aţ 45 a ideálně se koná ve skupině 

kolem 12 osob. 

2.3.2 GANTTŮV DIAGRAM 

Ve chvíli, kdy bude na základě analýzy stávající situace a minulého vývoje stanovena 

podrobná strategie se seznamem cílů a činností, které ji budou naplňovat, bude třeba 

určit časový průběh všech prací a plnění stanovených cílů – za tímto účelem sestavím 

Ganttův digram, který má přehledně zobrazit důleţité termíny realizace strategie, u 

kterých je třeba zajistit jejich dodrţení.  



29 

 

33  AANNAALLÝÝZZAA  PPRROOBBLLÉÉMMUU  AA  SSOOUUČČAASSNNÉÉ  SSIITTUUAACCEE  

Ještě před tím, neţ se pustím do praktické části práce a budu se snaţit navrhnout nějaké 

řešení současné neutěšené situace, je potřeba si ujasnit, jaká je nynější situace ve 

společnosti. Mimo jiné také charakterizuji profil a činnost firmy a popíši vnitřní i vnější 

vztahy, které v ní panují. 

33..11  CCHHAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKKAA  SSPPOOLLEEČČNNOOSSTTII  AAGGIILLIITTAASS  SS..RR..OO..  

Pro následující analýzu by bylo uţitečné seznámit se s prostředím, ve kterém jsem 

prováděla pozorování a jehoţ problémy jsou řešeny. Proto jen stručně představuji 

společnost Agilitas, s.r.o., její historii a předmět činnosti. 

3.1.1 PROFIL SPOLEČNOSTI AGILITAS S.R.O. 

Společnost Agilitas s.r.o. vznikla dnem zápisu do Obchodního rejstříku dne 16.3.2009, 

iniciativou 4 společníků. Většinový podíl ve společnosti drţí autor podnikatelského 

záměru, pan Mgr. Jiří Hrbáček (70%). Dále se na zaloţení společnosti podíleli 

následující tři investoři: 

 Ing. Dana Bérová (10%) 

 Ing. Ivan Pilný (10%) 

 Ondřej Bartoš (10%) 

Předmět a cíl činnosti 

Společnost Agilitas s.r.o. se zaměřuje na ţivé kaskadérsko-scénické vystupování. Jedná 

se o ţivá vystoupení se zařazením mnoţství kaskadérských prvků, které jsou upraveny 

scénicky dle pravidel klasického divadla tak, aby byly poutavé pro diváka. Běţné prvky 

boje, ať uţ historického (například šerm) nebo dnešního (moderní bojová umění), 

nejsou pro diváka poutavé, protoţe jsou tvořeny s cílem útočníka co nejrychleji 

zpacifikovat, pokud moţno tak, aby bylo co nejméně vidět a ze strategie boje tak bylo 

odhaleno co nejméně (typicky ruský bojový styl Systema, kde je nebezpečný útočník či 

pachatel zneškodněn s minimálním úsilím tak, aby mu nebylo reálně ublíţeno, pokud to 

není nutné – a pohyby jsou velmi nepatrné a nenápadné). Proto je třeba jednotlivé 

pohyby upravit, aby byly poutavé a divák se měl na co dívat. V tomto ohledu je nápad 

Obrázek 3: Logo společnosti Agilitas s.r.o. 
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pana Hrbáčka, spojit bojovou akci a divadlo, unikátní. Na základě této jednoduché 

myšlenky byla zaloţena společnost Agilitas.  

Cílem je přinést zákazníkovi nezapomenutelný a silný záţitek z toho, ţe můţe vidět 

ţivou kaskadérskou akci takříkajíc „live“, nikoli jen střihy upravenou na filmových 

plátnech. Je to něco lidem dosud neznámé a fascinující. Ţivá akce velmi silně 

psychologicky působí na všechny smysly člověka – slyší dopad lidského těla na beton, 

slyší a vidí výbuch, cítí pach výbušniny apod. 

Pan Mgr. Jiří Hrbáček ţivé kaskadérství charakterizuje následovně: „Ţivé kaskadérství 

obnáší realizaci kaskadérských scén před ţivým publikem, díky speciálnímu systému je 

moţné pracovat s pozorností diváka, tak aby viděl jen to, co choreograf chce, zároveň 

realizovat akční scény naprosto bezpečně při maximální sugestivitě. Ţiví kaskadéři jsou 

zvyklí bezpečně pracovat s iluzí reálnosti a lidmi bez kaskadérského výcviku.“  

(HRBÁČEK, 2010, s. 12) 

Stručný popis osob zainteresovaných ve společnosti Agilitas s.r.o. 

Jiří Hrbáček: Pan Hrbáček, jednatel společnosti, je původním autorem nápadu podnikat 

v oblasti scénické akce a kaskadérství. Studoval na Masarykově univerzitě v Brně, na 

Fakultě sportovních studií, obor Speciální edukace bezpečnostních sloţek. Za sebou má 

také pedagogickou praxi na DIFA JAMU v Brně, kde budoucí herce vyučoval řešení 

krizových situací na scéně a pádové techniky. V průběhu svého uměleckého působení 

byl autorem mnoha scénických vystoupení, za které získal četná ocenění, z mnohých 

jmenuji například prestiţní soutěţ „Budyňská koruna“ (hlavní cena a cena kaskadéra). 

Pan Hrbáček se téţ účastnil „prvního oficiálního mezinárodního semináře ruského 

bojového stylu SYSTEMA pod vedením Sergeie Borscheva (jeden z nejvýznamnějších 

představitelů současné SYSTEMY a školitele Ministerstva vnitra ruské federace a 

speciální policejní jednotky v taktice a boji)“. (www.agilitas.cz) 

Ondřej Bartoš: „Investor, konzultant a entuziasta. Je členem představenstva České 

Venture kapitálové asociace (CVCA) a členem poroty Podnikatele roku v České 

republice a Startupu roku. Publikuje v odborném tisku a přednáší na konferencích v ČR 

i zahraničí. Vystudoval finance a finanční řízení firmy na Vysoké škole ekonomické v 

Praze.“ (www.agilitas.cz) 

http://www.agilitas.cz/
http://www.agilitas.cz/
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Dana Bérová: „Dana Bérová působí v současnosti jako rizikový investor a ředitelka pro 

rozvoj obchodu americké analytické společnosti Gartner. Je absolventkou oboru 

Automatizované systémy řízení na praţské Vysoké škole ekonomické. Studovala i 

mezioborové studium na Fakultě ţurnalistiky Univerzity Karlovy. Dříve pracovala jako 

manaţerka, specialistka v mediálních a televizních společnostech nebo konzultantka. Na 

Ministerstvu informatiky působila jako náměstkyně ministra informatiky od roku 2003 a 

ministryní se stala v dubnu 2005.“ (www.agilitas.cz) 

Ivan Pilný: Absolvent ČVUT v Praze. Svůj profesní ţivot věnoval informačním a 

komunikačním technologiím a poté, co přestal být odborníkem, se pustil do manaţerské 

dráhy. Pan Pilný byl prvním ředitelem společnosti Microsoft pro Českou a Slovenskou 

republiku, předsedou představenstva Českého Telecomu, šéfem alternativního operátora 

eTel atd. V současné době se věnuje tomu, co ho baví a působí jako konsultant a 

podnikatel. (www.agilitas.cz) 

Dále ve společnosti působí kaskadérský tým sloţený z profesionálních herců a studentů 

JAMU, lidí, kteří se celoţivotně věnovali divadlu nebo bojovým uměním, členy týmu 

jsou i dvě profesionální tanečnice a člen zásahové jednotky. 

Společnost Agilitas hojně komunikuje s řadou externích odborníků, jako je přední 

odborník na šerm a učitel JAMU, Libor Olšan, absolventka Taneční konzervatoře, 

MgA. Jana Kubáčková, reţisér Martin Myšík a Petr Drábek a mnozí další. 

3.1.2 HISTORIE SPOLEČNOSTI AGILITAS S.R.O. 

Pan Mgr. Jiří Hrbáček se bojovým sportům a divadlu věnoval jiţ od dětství. V 8 letech 

začal cvičit karate a v 11 letech ho oslovilo wu-shu, u kterého zůstal bezmála 10 let. 

V 15 letech se k tomu nadchnul pro šerm a zatouţil zaloţit vlastní šermířskou skupinu, 

coţ se mu podařilo za 3 roky. 

Skupina byla zaloţena 13. 1. 2000, jako skupina mladých nadšenců bez právní formy, 

vystupujících zadarmo, čemuţ odpovídala i kvalita vystoupení. Jiţ od počátku činnosti 

se skupina potýkala s vysokou fluktuací členů (obměna celého ansámblu zhruba kaţdé 

dva roky). 

http://www.agilitas.cz/
http://www.agilitas.cz/
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Zlomovým se stal rok 2002, kdy se skupina přetransformovala v oficiální právní formu 

občanského sdruţení. Z hlediska kvality vystoupení povaţuji za přelomový rok 2004, 

kdy sdruţení získalo hlavní cenu a cenu kaskadéra na prestiţní soutěţi Budyňská 

koruna. Vystoupení se díky své kvalitě a úspěchu stalo kultovním a bylo prvním 

předpokladem budoucích uměleckých trendů sdruţení a náskoku před konkurencí. 

V roce 2006 navázalo sdruţení reţijní spolupráci s předním českým odborníkem na 

oblast scénické šermířské jevištní akce, panem Liborem Olšanem, dlouholetým 

pedagogem na divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a 

choreografem Národního divadla v Brně. V témţe roce byl také zaloţen umělecký 

kaskadérský tým Agilitas jako nová odnoţ činnosti sdruţení – tato sekce se místo do 

historie více zaměřovala na současnost a představení divadelně ztvárněných bojových 

scén na jevišti. 

Zatímco šermířská sekce postupně ztrácela svůj význam, tým Agilitas rozvíjel svou 

činnost (a aktivně vystupoval po celém území České republiky na mnoha kulturních 

akcích) a vznikla první myšlenka vytvoření právní formy obchodní společnosti, která by 

se touto činností zabývala na profesionální úrovni. 

Šance realizovat tento sen se vyskytla u příleţitosti účasti pana Hrbáčka v soutěţ České 

televize „Den D“. Zde pro svůj nápad získal tři investory, kteří poskytli nejen kapitál 

potřebný pro zaloţení společnosti, ale zejména své zkušenosti z obchodního světa, coţ 

bylo hlavní záměrem účasti pana Hrbáčka v tomto pořadu. 

V březnu roku 2009 byla konečně zaloţena společnost Agilitas s.r.o. 

3.1.3 PRODUKTOVÁ ŘADA SPOLEČNOSTI AGILITAS S.R.O. 

Společnost Agilitas, s.r.o. nabízí v současné době následující produkty: 

Akční programy na míru – kaskadérské představení vytvořené přesně podle 

specifických poţadavků klienta (co do tématu, velikosti, pouţitých prvků aj.). Zahrnuje 

tvorbu scénáře, choreografie, výrobu kostýmů, zajištění obsazení, osazení scény 

speciálními efekty, na ţádost je moţné i zapojení klienta do děje. Vystoupení je 

zasazeno do prostředí a prostor, které klient určí. 
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Firemní balíčky – jedná se o teambuildingové akce spojené s moţnými outdoorovými 

aktivitami, ohňostrojem, občerstvením a hotelovými sluţbami. Společnost Agilitas při 

pořádání těchto akcí spolupracuje s řadou externích subjektů, jako jsou hotely, majitelé 

objektů vhodných pro takové akce aj. Jednou takovou akcí byla „věznice Satiliga“, 

pořádaná na hradozámku v Dolních Kounicích. Návštěvníci se náhle stali součástí 

ţivého dění ve věznici, coby muklové. 

Kaskadérské exhibice – Jde o několik standardizovaných programů, jejichţ cílovou 

skupinou jsou například obchodní centra a pořadatelé nejrůznějších kulturních akcí. 

Součástí je i nejlevnější (pro organizace s nízkým rozpočtem, které chtějí na vlastní oči 

vidět akční kaskadérskou show) a naopak téţ nejdraţší varianta (je alternativou 

vyvrcholení kulturního pořadu například ohňostrojem) poskytovaných produktů 

společnosti Agilitas.   

Akční reklama se příliš neliší od akčních programů na míru, pouze je v ní cíleně 

počítáno i s marketingovým působením, můţe se jednat o roadshow, akční prezentace 

aj. Je počítáno, ţe program bude opakovaně reprizován. 

Umělecké programy – doplňkové programy jiných uměleckých uskupení a externistů 

(například lamač siláckých rekordů – Jaroslav Bakalík). 

Realizace ohňostrojů je doplňující činností společnosti Agilitas, ve které konkuruje 

pouze cenou a to nově od ledna roku 2011. 

Záţitkové akce – opět teambuildingová akce, cílovou skupinou jsou firmy, na rozdíl od 

firemních balíčků neobsahuje doprovodné sluţby (strava, ubytování, …). Při realizaci 

akce pro širokou veřejnost by byla tato pravděpodobně hluboce ztrátová. 

Akční výuka – odborné kurzy pro herce, reţii a jiné subjekty ţivicí se v umělecké 

oblasti. Zahrnuje například tvorbu specifických bojových choreografií (od 1500 Kč na 

hodinu). 

33..22  AANNAALLÝÝZZAA  SSPPOOLLEEČČNNOOSSTTII  AAGGIILLIITTAASS  SS..RR..OO..  

V této kapitole se budu snaţit analyzovat veškeré vlivy působící na současnou situaci 

společnost Agilitas, ať uţ se bude jednat o vlivy vnější, vnitřní, pocházející z minulosti 

nebo působící v současnosti. Uvedu také viditelné projevy současné krize ve firmě 
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(včetně pravděpodobných příčin a důsledků) a protoţe bych ráda zachovala celistvost a 

kontinuitu informací, současně s tím nastíním i moţná dílčí řešení těchto problémů, 

jejichţ výsledky na konci kapitoly shrnu, spolu s výsledky dalších analýz vnitřního i 

vnějšího prostředí, do analýzy SWOT. Tato bude výstupem celé části této diplomové 

práce, zabývající se analýzou problémů. 

3.2.1 ANALÝZA NADŘAZENÉ STRATEGIE 

Cílem této podkapitoly je stanovit omezující mantinely pro následující analýzy a 

strategie. Jde o základní rámec podnikání společnosti Agilitas s.r.o., který je neměnný a 

který je pro činnost společnosti zavazující. 

Typ vystoupení, kterým se společnost zabývá je velmi nákladově náročný. Kaţdá akce 

je charakterizována následující strukturou nákladů: 

a) Honoráře účinkujícím: Aktéry jsou herci, akrobati, tanečníci – osoby dělající 

tuto činnost profesionálně, coţ určuje základní výši honoráře, dále je třeba si 

uvědomit, ţe choreografické prvky jsou mnohdy riskantní a i při zachování 

nejvyšších bezpečnostních standardů vţdy existuje riziko úrazu – tento fakt 

honorář téţ navyšuje. 

b) Pořizovací cena speciálních efektů – pyrotechnické efekty, výbušniny, nehořlavé 

materiály, lana, umělá krev, líčidla, cukrové sklo a mnoho dalších drobných 

nezbytných poloţek. Tyto materiály jsou nakupovány na Barrandově, a ačkoli je 

společnosti poskytována mnoţstevní a věrnostní sleva, jejich cena vysoká. 

Ačkoli značnou část pyrotechnických efektů je schopna si společnost vyrobit 

sama, náklady jsou stále velmi vysoké. 

c) Hodnota ochranných pomůcek pro aktéry (chrániče páteře, kloubů, kevlarové 

návleky na ochranu proti ohni, jistící pomůcky) a další výdaje za zajištění 

bezpečnosti (minimálně jeden dozorující člověk zkušený v práci s výbušninami 

a zbraněmi, který pohotově zasahuje v případě vzniku nehody, dále vysoké 

částky za pojištění proti vzniku škody, hasicí přístroje a podobně). 

Tato fakta předurčují dolní hranici ceny, pod kterou nelze produkt poskytovat. 

Vystoupení jsou proto určena zákazníkům – firmám, jiným organizacím – kteří si ţádají 

specifický záţitek na vysokorozpočtové akce (v řádu sta tisíc aţ milionů). Zákazník je 
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obecně charakterizován jako „náročný klient“, který si ţádá originální, exkluzivní 

produkt. 

Společnost Agilitas dokáţe takovým zákazníkům zajistit show specifickou sugestivním 

působením na diváka při zachování bezpečí. Sugestivitou rozumíme reálné 

zobrazení/dokonalou iluzi brachiálního násilí, boje, výbuchů, kaskadérských kousků.   

Dalším specifikem, kterým se společnost chce odlišovat od široké substituční 

konkurence v umělecké oblasti je poskytování vystoupení „na klíč“, tedy dle 

poţadavků zákazníka, co do tématu, prostředí, účelu vystoupení a podobně.  

Firemní strategie vychází z myšlenky, ţe člověk je v dnešní době jiţ otupělý z televize a 

médií a touţí po skutečném záţitku, který můţe vnímat všemi smysly, zákazník se chce 

bavit.  

3.2.2 SLEPT ANALÝZA 

Sociální faktory 

Z předchozích kapitol, kde jsem formulovala zejména nákladové podmínky realizace 

vystoupení, je zhruba jasné, kdo bude cílovým zákazníkem společnosti Agilitas. Tím 

bude jistě právnická osoba s dostatečným finančním zázemím na to, aby mohla 

realizovat akci podobného rozsahu. Cílový klient je omezen jednak z hlediska 

finančního zázemí (bude dostatek finančních prostředků na realizaci vystoupení), dále 

z hlediska firemní filosofie a strategie (bude ochoten investovat právě do tohoto typu 

eventu – akce, napětí, ideálně bude preferovat v propagaci své značky a produktu event 

marketing na místo jiných, konvenčních druhů reklamy). 

Aby měl ale zákazník o tento typ produktu zájem, musím nabýt dojmu, ţe právě tento 

typ vystoupení je ţádaný a osloví cílové publikum (zákazníky klienta, jeho 

zaměstnance, širokou veřejnost a podobně). Je nutné tedy uvaţovat i nad „cílovým 

divákem“.  

Uvaţujeme parametry vystoupení: akce, výstup se zbraněmi, scény zobrazující boj 

(násilí), kaskadérské a pyrotechnické efekty, to vše s cílem dosaţení nejvyšší míry 

sugestivity (rozumějme, ţe vystoupení bude působit realisticky a divák bude vtaţen do 

děje). 
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Ideálním divákem pak bude muţ – dítě (v případě uzpůsobení vystoupení tak, aby bylo 

vhodné pro děti) nebo mladý člověk ve věku přibliţně 16 – 30 let, svobodný, bezdětný, 

touţící po akci a novém poznání, po dobrodruţství, adrenalinu.  

Ovšem vzhledem k tomu, ţe jednou z hlavních předností společnosti je flexibilita, 

všechna vystoupení budou cílovému diváku dle potřeb upravena. 

Ze sociálních faktorů ovlivňuje firmu zejména: 

 Klima ve společnosti 

Postoj společnosti k násilí a zbraním, jak působí akce a násilí na děti – v návaznosti na 

témata týkající se vlivu násilných scén v počítačových hrách a televizi na děti. 

 Hodnotové stupnice a postoje lidí 

Tento aspekt se můţe týkat i vymezení věkové skupiny diváků – lidé mladší, 

nezávislejší budou mít jiný hodnotový ţebříček neţ o něco starší, mladí lidé zakládající 

rodinu. Na jedné straně stojí svoboda, nezávislost, dobrodruţství, uţívání si dané chvíle, 

na straně druhé například upoutání se k rodině, výchova dětí, plánování do budoucna. 

 Ţivotní styl 

Ţivotní styl zaměřený na aktivní ţivot, dobrodruţství, sport, kaţdodenní akci. Oproti 

tomu například tichý, klidný ţivotní styl budující rodinné vztahy a preferující rodinu. 

Legislativní faktory 

1. Zákon č.40/2009 Sb. Trestní zákoník (oblast trestního práva) 

Aktivit společnosti Agilitas se týkají především paragrafy pojednávající o nutné obraně 

a krajní nouzi a to v případě realizace výukových kurzů – mohou být závazné pro 

účastníky kurzů v případě vyuţití nově nabytých dovedností při obraně a v nouzi. 

2. Zákony a vyhlášky vztahující se k výbušninám 

 Zákon č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 

 Vyhláška č. 72/1988 Sb., o pouţívání výbušnin 

 Vyhláška č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi 



37 

 

Samotné speciální pyrotechnické efekty nejsou v zákonech výslovně ošetřeny, ale 

vztahují se na ně zákonné normy týkající se ohňostrojných prací. I kdyţ tyto normy 

nepokryjí celou oblast speciálních efektů, tak jsou pro účely speciálních 

pyrotechnických efektů směrodatné a z pohledu zákona, při pouţívání  speciálních 

pyrotechnických efektů, závazné. V konkrétních případech neošetřených zákonem pak 

rozhodne Český Báňský úřad.  

Tento fakt, ţe speciální efekty nejsou zákonem přímo ošetřeny, je značně rizikový, 

protoţe společnost při svých vystoupeních musí spoléhat na vlastní úsudek při práci s 

výbušninami a nemá přesně stanoveny mantinely svého jednání a zacházení 

s pyrotechnickými efekty. Hrozí riziko neoprávněného napadení společnosti Agilitas. 

Pan Mgr. Jiří Hrbáček k tomu říká toto: „Oproti ohňostrojným pracím, které jsou jasně 

definované a potřeba prostoru není tak zásadní, tak u speciálních efektů jsme nuceni 

bezpečnostní okruhy zmenšovat a bezpečnost zainteresovaných osob kompenzovat 

ochrannými pomůckami a novými technologiemi. Právě v této oblasti je hlavní problém 

v nedostatečném zákonném ošetření. Protoţe dostatečnost bezpečnostních opatření, 

kompenzujících zmenšenou velikost bezpečnostního okruhu, je na individuálním zváţení 

inspektorů Českého báňského úřadu, kteří se často neorientují v nových technologiích 

ochranných pomůcek a v souvislosti s tím dochází k špatné kvalifikaci situace jakoţto 

přestupku vůči bezpečnosti.„ (HRBÁČEK, 2010, s. 29) 

3. Zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

Dotýká se jen okrajově a to při zapojení motorového vozidla do vystoupení. Pokud bude 

při akci vozidlo zničeno, tak jeho doprava na místo realizace vystoupení a následné 

odvezení vraku se řídí tímto zákonem.  

4. Obecní vyhlášky 

Stanovují konkrétní omezení a ohlašovací povinnosti v místě realizace vystoupení. 

Střelbu a výbuchy je třeba vţdy předem ohlásit na obecním úřadě, policii a hasičskému 

sboru.  

Pan Hrbáček k tomu uvádí následující: „Obecně můţeme předpokládat ohlašovací 

povinnost na obecním úřadě, zvláště týkající se pouţívání pyrotechnických efektů a vyšší 
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hlučností, dále pak ohlašovací povinnost na policii České republiky a na Hasičském 

záchranném sboru.“ (HRBÁČEK, 2010, s. 32) 

5. Zákon č.119/2002  Sb., o zbraních a střelivu 

Týká se pouţívání expanzních přístrojů i střelných zbraní během realizace vystoupení. 

6. Zákony týkající se zpracování účetnictví a daní 

 Zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (společnost Agilitas, s.r.o. je 

plátcem daně z přidané hodnoty) 

 Zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů 

 Zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví 

Pokud by společnost Agilitas byla někdy přímo pořadatelem podobné akce, musela by 

respektovat ještě další nařízení a předpisy – jako je například ohlašovací povinnost vůči 

policii při uţití zbraní, zajištění přítomnosti lékaře (případně hasičů) při realizaci 

kaţdého eventu, při uţití reprodukované hudby je třeba uhradit autorské poplatky 

organizaci OSA a nahlásit seznam skladeb atd.  

Ekonomické faktory 

 Stadium hospodářského cyklu 

Produkty, které společnost Agilitas nabízí, nejsou rozhodně ničím, bez čeho by se 

zákazníci neobešli, proto poptávka silně závisí na fázi hospodářského cyklu. 

Ekonomická krize posledních let se silně podepsala na úspěchu firmy. V době, kdy i 

velké společnosti šetří finance, kde se dá, se v oblasti zábavního průmyslu a event 

marketingu těţce prosazuje. Mnoho pravidelných akcí pro veřejnost i pro vlastní 

zaměstnance bylo ve snaze uspořit rušeno. 

 Hospodářská politika vlády 

Ohrozit situaci by mohlo znechucení obyvatelstva z dosavadních úsporných opatření, 

která jsou prosazována pravicovou vládou. Při zvolení levice by mohlo dojít ke ztíţení 

situace  

 Fiskální politika (daňové zatíţení podniků) 



39 

 

Politické faktory 

Politická situace úzce souvisí s legislativou – mám na mysli postoj vlády vůči zacházení 

se zbraněmi a výbušninami. Je u nás však velká byrokratická zátěţ, která je předmětem 

častých změn. 

Technické a technologické faktory 

Společnost ovlivňuje vývoj ozvučovací a osvětlovací techniky, především pak ale vývoj 

a výzkum v oblasti ochranných pomůcek – v současné době charakterizované vývojem 

technologií, které zachovávají maximální moţnost neomezené pohyblivosti a současně 

chránící proti nárazu a dopadu (například Inteligentní hmota D3o - www.stx.com – 

fungující na bázi inteligentní plastelíny). 

Vyuţívaná je i technika, která umoţňuje záznam vystoupení z netradičních úhlů 

pohledu – například minikamery umístěné v brýlích a podobně. 

3.2.3 PORTEROVA ANALÝZA KONKURENČNÍCH SIL 

Neustále se zvyšující dynamika rozvoje trhů vyţaduje specializaci, neustálé zlepšování 

a představivost toho, jak nejlépe zaujmout a zároveň pobavit zákazníka, coţ je hlavním 

určujícím tempem rozvoje firem působícím v zábavním odvětví. Rivalita trhu závisí na 

působení a interakci základních sil (konkurence, dodavatelé, zákazníci a substituty) a 

výsledkem jejich společného působení je ziskový potenciál odvětví. 

1. riziko vstupu potenciálních konkurentů 

Vstup do odvětví zábavního průmyslu můţe být velmi snadný a konkurence je přímo 

obrovská. Pokud to vezmeme úţeji, tedy pokud uvaţujeme za cílový obor event 

marketing, případně „event“ obecně, pak jsou bariéry vstupu dosti velké. 

Je třeba neustále vymýšlet něco nového, co by zákazníky zaujalo a k tomu je nutné mít 

schopné lidi (kreativní, tvůrčí, nadané).  

Dále je třeba disponovat určitým technickým zázemím (osvětlení, ozvučení, ochranné 

pomůcky, kostýmy, …). 

Legislativní podmínky jsou, vzhledem k předmětu podnikání společnosti, poměrně 

přísné. Majitel firmy tomu vlastní následující oprávnění: 

http://www.stx.com/
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 průkaz odpalovače ohňostrojů (pyrotechnický průkaz) 

 zbrojní průkaz 

 VŠ vzdělání v oboru „Aplikovaná speciální edukace bezpečnostních sloţek“ 

Navíc firma Agilitas, s.r.o. vlastní ohňostrojnou koncesi. 

Nejdominantnější bariérou je pak přístup k dostatečnému mnoţství kontaktů (mít 

dostatečnou databázi potenciálních zákazníků – firem). K těm je velmi sloţitý přístup. 

2. rivalita mezi stávajícími konkurenty  

Rivalita mezi konkurenty je určitě veliká. Jelikoţ se ale jedná o poměrně nové odvětví 

(uvaţujeme event a event marketing), není na trhu ţádný vyloţeně dominantní 

konkurent. Neustále ale všechny subjekty na trhu vymýšlí něco nového, šokujícího, 

neustále se předhánějí v tom, kdo bude mít originálnější nápad – ostatně stejně je tomu i 

na jiných trzích (včetně výrobních). 

Vedoucí postavení na trhu má především řada reklamních, případně event 

marketingových agentur a společností (v ČR jich existuje na 3 desítky), které tvoří 

jakéhosi zprostředkovatele mezi zákazníkem a dodavatelem eventu – tyto by mohly se 

společností Agilitas za vhodných podmínek oboustranně výhodně spolupracovat. 

Samotný event v tomto případě dodává společnost Agilitas, agentura pak zajišťuje 

zajištění prostoru, cateringu, doprovodného programu a podobně. 

3. vyjednávací síla odběratelů  

Odběrateli mohou být výše zmíněné agentury, velké subjekty, státní orgány a další 

instituce. Vyjednávací síla, zejména v případě agentur, je veliká – agentury samotné 

nepotřebují rozšiřovat své portfolio, zájemců ze strany zákazníků i dodavatelů je hodně 

a proto si diktují podmínky – nejen v oblasti cen. Prodávaná sluţba, jak jsem navíc 

poznamenala jiţ dříve, není ničím, bez čeho by se jakákoli firma nemohla obejít, coţ 

vyjednávací sílu odběratelů ještě zvyšuje. 

Pro společnost Agilitas existuje také moţnost účastnit se výběrových řízení. Hlavní 

slovo zde má pochopitelně odběratel a dodavatel se jen snaţí optimálně splnit zadané 

podmínky. Je třeba ale poznamenat, ţe tuto moţnost ale společnost Agilitas dosud 

nevyuţila. 
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4. vyjednávací síla dodavatelů  

Vyjednávací síla dodavatelů je také vysoká. V ČR je například pouze jediný spolehlivý 

a ověřený dodavatel pyrotechnických efektů (FLASH BARRANDOV Special Effects 

Ltd.). Je nutno si ale uvědomit, ţe společnost realizuje řadu vystoupení v průběhu 

celého roku a tak je schopna si na většinu materiálu a subdodávek vyjednat slevu 

v přibliţné výši asi 10%. 

Vzhledem k vysokým cenám pyrotechniky si zakladatel společnosti vytvořil 

pyrotechnický průkaz a najal ještě jednoho pyrotechnika, aby si efekty mohl vytvářet 

sám a zlepšil tak svou finanční pozici. Zatím se na vývoji vlastních efektů usilovně 

pracuje, společnost je schopna si sama vyrobit část potřebné pyrotechniky, celou svou 

potřebu ale zatím nepokryje, zejména z důvodu nedostatečné know-how. I tak je ale 

závislá na dodávkách případných výrobních komponent. 

Zmíněný dodavatel navíc stále dodává velkou část potřebného materiálu, jako umělá 

krev, cukrové sklo apod. – věci, které si společnost sama jinak obstarat nebo sama 

vyrobit nemůţe. Potřebné know-how stále hledá i v této oblasti. 

5. hrozba substitučních výrobků  

Přímá konkurence není téměř ţádná – firma je první a jediná v ČR nabízející tuto sluţbu 

(realizace ţivých kaskadérských vystoupení), ale substitučních produktů je mnoho – 

kdokoli z pole zábavního průmyslu (kapely, zpěváci, taneční skupiny, …). 

Zde můţe firma vyuţít strategie rozvoje trhu, kterou praktikují podniky, jejichţ 

potenciál převyšuje moţnosti existujících trhů. Je zde pak několik moţností na rozvoj 

trhu: 

 Rozšíření do oblastí, které dosud nejsou obsazeny - můţe znamenat modifikaci 

produktu tak, aby vyhověl potřebám nového segmentu. Například se firma můţe 

zaměřit výhradně na event marketing, jehoţ význam neustále roste. 

 Nalezení nových moţností pro stávající produkty – hledání moţností, jak by 

stávající sluţby mohly být jinak, alternativně vyuţity. Moţnou strategií v této 

oblasti by bylo přádat například kaskadérské kurzy pro veřejnost.  
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 Geografické rozšíření - firma by mohla najít uplatnění v zahraničí, kde by mohl 

být produkt pro firmy finančně únosnější (téţ konkurence by ale byla 

mnohonásobně vyšší a poţadovaný standard přísnější). 

3.2.4 PROJEVY SOUČASNÉ KRIZE VE SPOLEČNOSTI 

V současné době se krize projevuje prostřednictvím následujících znaků: 

1. nedostatečný počet vystoupení (zakázek) 

2. neúspěch při hledání obchodního zástupce 

3. nezvládnutý personál 

Nejcitelnějším projevem krize v mladé společnosti je nedostatečný počet realizovaných 

vystoupení. To je důsledkem, mimo jiné, špatného načasování zaloţení podniku 

v období hospodářské krize. Produkt společnosti Agilitas, jak jsem jiţ několikrát 

opakovala, není něčím, bez čeho by zákazník nemohl existovat. Jiţ několikrát se stalo, 

ţe zákazník dokonce odřekl plánované vystoupení (je jen škoda, poznamenám, ţe si 

společnost Agilitas nezavedla nějakou formu storno poplatku, který by jí uhradil čas 

zbytečně strávený přípravami na vystoupení, které nakonec nebude realizováno), 

protoţe zrušil celou akci, jehoţ bylo vystoupení součástí – v důsledku úsporných 

opatření. V posledních letech bylo zrušeno ve jménu úspor mnoho společenských a 

kulturních akcí – je to realita kaţdé větší společnosti. 

V souvislosti s tím vznikl další, velmi citelný problém, při hledání vhodného 

obchodního zástupce. Téměř rok vyvíjela společnost snahu najít pro své produkty 

vhodného obchodníka, ovšem neúspěšně. Ačkoli zájem o tuto pozici byl, nikdy nebyla 

spolupráce úspěšně uzavřena a to, předpokládám, ze dvou moţných důvodů. Buď se 

jednalo o člověka bez zkušeností s touto činností - případně z jiného důvodu vedení 

společnosti zájemce o pozici nepřesvědčil, aby mu svěřili důvěru při obchodním 

zastoupení (zejména po předchozích špatných zkušenostech, kdy například jeden 

zájemce bez vědomí společnosti, jejím jménem, hromadně obesílal potenciální 

zákazníky e-mailovou korespondencí). Druhou moţností je nedůvěra naopak ze strany 

obchodního zástupce - zábavní průmysl je všeobecně velmi specifickým odvětvím, 

takţe si zkušeností obchodník snadno uvědomí, ţe bez kontaktů a znalosti prostředí 

bude těţce úspěšný. Jedná se také prodej o zcela nového, nevyzkoušeného produktu a je 

třeba u zákazníků zlomit jakousi nedůvěru. Zákazníky jsou navíc velké společnosti 
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(subjekty natolik finančně zajištěné, ţe disponují dostatečnými prostředky na realizaci 

takových akcí, jako je event marketing, případně jakýkoli jiný "event" - například 

teambuildingové aktivity pro zaměstnance, veřejné oslavy a prezentace, zábavné akce a 

večery atd.) - čili zástupce by měl mít zkušenosti s jednáním na vrcholové úrovni. A na 

závěr - jelikoţ se společnost ocitla v krizi, nebyla ochotna zástupci slíbit případný fixní 

plat, dokud se neprokáţe jistými výsledky ve své činnosti - a ne kaţdý zájemce měl 

odvahu na tuto podmínku přistoupit. 

Tak se stalo, ţe je firma odkázána na svou prezentaci na internetu (webové stránky), 

jelikoţ obchodně zdatného člověka ve svých řadách zatím postrádá. 

Posledním významným projevem krize je stále se zhoršující komunikace s personálem - 

ten se zdá být demotivovaný. Dobrou zprávou sice je, ţe všichni členové týmu mají 

zájem na dalším rozvoji a udrţení společnosti, v úspěch uţ ale spíše nevěří, vedení 

řádně nerespektují a při své snaze se ho snaţí spíše „nahradit“, neţ podávat 

konstruktivní návrhy a spolupracovat s ním.  

3.2.5 PŘÍČINY STÁVAJÍCÍ SITUACE 

špatná komunikace s investory  

Investoři do společnosti kromě finančních prostředků přinesli, a to bylo hlavním cílem, 

své zkušenosti. Zdá se ale, ţe jiţ od počátku dochází v komunikaci mezi oběma 

stranami k jistému tichému nedorozumění. Obě strany si vzájemně nikdy nevyjasnily 

svá očekávání. 

Očekáváním Agilitas bylo: Pomoc ze strany investorů při hledání nových zákazníků, při 

formulaci strategie (cílový zákazník, trh, tvorba ceny,…) a v obchodním vedení 

společnosti. Především se očekával výstup ve formě jakési strategie, kde by investoři 

pomohli vedení společnosti definovat, jaký by měl být cílový zákazník, co si takový 

zákazník ţádá, jaké ceny je ve vztahu k němu moţné nastavit a jak je moţné takové 

zákazníky oslovit - to zejména proto, ţe investoři sami jsou často majiteli nejedné firmy 

a proto jsou vlastně ideálním "modelem cílového zákazníka". 

Investoři na druhou stranu svou pozici nedefinovali zcela jasně - jistě poţadovali 

návratnost své investice, ale výše investice byla pro ně tak malou částkou, ţe je moţná 
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nemotivovala dostatečně k vyšší aktivitě a účasti na zaloţení a rozjezdu společnosti. 

Navíc nápadu moţná ne zcela věřili a tak se chtěli ve svém čase zaměřit na 

perspektivnější business s jistým výsledkem a do tohoto projektu investovat co nejméně 

času a energie, coţ je ovšem zcela pochopitelné a je třeba to respektovat, koneckonců, 

bylo moţné to i očekávat. 

Východiskem ze situace, které se však nikdy nerealizovalo, by mohla být přesná 

formulace problematických oblastí (ideálně konkrétních otázek či ţádostí o radu) ze 

strany společnosti Agilitas. Sama by vyvíjela více energie a podnikatelského smýšlení, 

otevřeně by formulovala své postavení a co od investorů očekává - jistě by téţ přišla 

zpětná vazba, čímţ by se vzájemné vztahy a ochota ke spolupráci jasně definovala. 

Konkrétní dotazy a pečlivá příprava na jednání by investorům ušetřily čas a přesvědčily 

je současně o jasném cíli a směřování, které společnost sama formuluje - působila by 

tak důvěryhodněji, rozhodněji, perspektivněji.  

špatná komunikace s personálem 

 orientace na firmu, nikoli na lidi 

 přílišné sliby na úvod 

 motivace finančními prostředky 

 nevybudování respektu 

Předně bych zdůraznila jasné zaměření v komunikaci se členy týmu na společnost, její 

cíle a rozvoj. S tím současně úzce souvisí druhý bod - a to jsou nerealistické sliby a cíle, 

překládané zaměstnancům při vstupu do společnosti. 

Zaměstnanci jsou v současné době spíše externími pracovníky se silným zájmem o 

oblast, ve které společnost podniká. Jedná se o baletky, vojáky, tanečníky, akrobaty, 

karatisty, pyrotechniky, herce … všechny zájmové oblasti, které si ve spojení s firmou 

Agilitas můţeme vybavit. Tito lidé předmět svého zájmu, kvůli kterému vlastně přišli 

do společnosti, budovali dlouhá léta (často jiţ od dětství) jako svůj koníček, velmi silný 

zájem - sice se věnovali své činnosti často velmi intenzivně, účastnili se soutěţí, stále se 

zdokonalovali, ale málo kteří se hodlali touto činností ţivit. To je jedna situace.  
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Druhou skupinou jsou pak ti, kteří se tím skutečně ţiví (vojáci, herci z JAMU). Zde ale 

naráţíme na problém, ţe firma ještě není dostatečně zisková a nemá takovou 

zákaznickou základnu na to, aby je mohla dlouhodobě stabilně finančně zajistit - není v 

moţnostech Agilitas, aby všem svým členům platila pravidelnou měsíční fixní mzdu, 

aby byli zaměstnáni na tradiční pracovní smlouvu. Pokud tedy zaměstnance nemotivuji 

obţivou - penězi, nezajistím je existenčně, zbývá mi působení na jejich ZÁJEM, 

koníček. Je potom jasné, ţe budou vykonávat svou práci na plný úvazek a účasti ve 

společnosti budou vyuţívat k vyplnění svého volného času - tedy skutečně jako 

koníček, byť na profesionální úrovni. 

Pak je třeba je motivovat největší předností společnosti - zkušenostmi a moţnost naučit 

je novým věcem. Který herec by se nechtěl přiučit novým akrobatickým kouskům, 

pádovým technikám, novým způsobům zaujetí diváka na jevišti - jsou to lidé milující 

pohyb, akci, uvolnění - tedy přichází do společnosti předně s touhou UČIT SE NOVÉ 

VĚCI. 

Pokud se mají učit nové věci a má to být smysluplné, jasné a lehce "ověřitelné", je 

předně třeba řídit strukturu tréninků a jejich náplň dle nich. Je třeba se jich ptát, co 

nového se chtějí naučit, jakou novou zkušenost chtějí nabýt. 

Druhotnou náplní (jako je tomu ostatně u mnoha jiných zájmových souborů) je 

realizace vystoupení pro diváka (z pohledu člena týmu). Vystoupit před lidi, před 

publikum, ukázat mu co umím, co dokáţu atp. - to je také forma odměny, tím se dá také 

motivovat, po tom také touţí. Pro tento druh záţitku je třeba nacvičovat vystoupení (zde 

je tedy část činnosti, která se řídí zájmy "společnosti" - nácvik a realizace vystoupení 

pro zákazníka). A bonusem je, ţe za své vystoupení budou členové odměněni navíc 

honorářem. Honorář není formou existenčního zajištění - zcela neodpovídá dlouhodobé 

snaze a času stráveném nácvikem vystoupení - je to spíše bonus podporující opět zájem 

daného člověka. Můţe si tak financovat nutné cestovní náhrady při dojíţdění na 

tréninky a podobně. 

Problémem společnosti je, ţe ţádá po svých členech, aby se chovali skutečně jako 

zaměstnanci, aby tato činnost byla středobodem jejich ţivota, aby tomu věnovali 
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energii, čas, ale i nadšení ve smysl "kopat pro svou firmu". To není špatné, ale můţe to 

přijít jen dobrovolně - nelze to explicitně poţadovat. 

Je tedy nezbytně nutné zjistit, co od firmy nově příchozí očekávají, jakou mají 

představu o tom, jakým způsobem se budou podílet na chodu společnosti, jak vnímají, 

ţe se Agilitas prezentuje – prezentaci je nutno upravit tak, aby vypovídala pravdivě, 

přesto pro potenciální nově příchozí umělce neméně lákavě. 

Pokud vyřešíme problém s lidmi a jejich motivací, budeme moci také nabýt větší 

kvality vystoupení, na vystoupení se nebudou dělat chyby, budeme zase nadále budovat 

svou důvěryhodnost. 

Posledním bodem tohoto komplexního problému komunikace se zaměstnanci je 

budování důvěry a hlavně respektu. Bohuţel, vedení společnosti je umělecky velmi 

zdatné, uznávané ve svém oboru, ale osobnostně nevystupuje vůdcovsky - to je 

předmětem spíše osobního růstu. 

Vedení šíří mezi své lidi správné nadšení pro danou věc, ale působí místy aţ příliš 

roztěkaně. Energie z nadšení není správně směrována, je brána velmi pozitivně a proto 

je snaha toto nadšení neztratit – k tomu je zvoleno poměrně nešťastné cesty úniku před 

problémy. Za problém jsou pak povaţovány viditelné následky - nehledá se skutečné 

jádro problému -  to je totiţ velmi psychicky náročná činnost vyţadující velkou míru 

sebereflexe. Toto vzbuzuje nervozitu a nejistotu, které nevzbuzují v lidech dostatečnou 

důvěru a respekt. 

špatná komunikace se zákazníky 

 nedostatečné definování produktu (a poţadavků na něj) 

 nepřehledná produktová struktura (vycházím ze stránek www.agilitas.cz) 

 nedostatek zpětné vazby ze strany zákazníka 

 nedostatečné pochopení zákazníka (vnímání pouze "verbální stránky věci") 

Při komunikaci se zákazníkem se často setkáváme s mnoha problémy - především by 

měl Agilitas přesně, jasně a hlavně STRUČNĚ definovat svůj produkt a předmět 

činnosti. Tyto dvě věci by měly být pochopitelné z jedné, dvou vět. Produktová 

základna je obecně velmi široce definovaná a je obtíţené vůbec na první pohled 
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(předpokládám, ţe jsem nový zákazník, který se společností ani s touto činností nikdy 

nesetkal a čtu si zrovna produktovou nabídku společnosti) jasně definovat rozdíly mezi 

jednotlivými druhy "vystoupení". Popis je dlouhý, obecný produkty nejsou navzájem 

srovnány. 

K tomu uvaţuji tak, ţe jednou z hlavních předností společnosti je adaptabilita vůči přání 

zákazníka - co si zákazník přeje, tomu se přizpůsobíme - ať se jedná o exteriér, místo 

realizace, kostýmy, scénář, atmosféru, účel vystoupení, rozsah vystoupení, charakter 

atd. - tedy nač nabízet ještě další členění produktu. 

Pokud jsem procházela materiály, které mi byly poskytnuty společností, napadlo mě v 

souvislosti s ní jedno slovo: "EVENT". Všechny její produkty mají toto slovo společné. 

Produkty bych tedy rozdělila následovně: 

 event upravený poţadavkům zákazníka (na míru) 

 event standardizovaný (levnější, neflexibilní verze vystoupení – mini a maxi 

verze) 

 akce pro jednotlivce (konečné spotřebitele) 

Dalším problémem je chybějící snaha firmy získat od zákazníka zpětnou vazbu. Co se 

tohoto týče, byla vţdy získána maximálně v reţimu: "Jsme velmi spokojeni / vystoupení 

se nám líbilo." Případně jiné obecné formulace. Dobré by bylo zjistit, co zákazníci 

nejvíce oceňují, co naopak méně, aby bylo moţné podle toho produkty průběţně 

upravovat a zjišťovat tak poţadavky trhu. 

Posledním, ne tak patrným, problémem v komunikaci se zákazníky je takříkajíc 

"nedostatečná iniciativa". Musíme uvaţovat tak, ţe zákazník se s tímto produktem ještě 

nikdy nesetkal a neví, co má očekávat, jak bude vystoupení působit, proto je pro něj 

velmi těţké někdy odhadnout, co přesně by vlastně chtěl, případně svůj poţadavek 

nemusí formulovat komplexně. Není moţné tedy čekat jen na to, co nám sdělí zákazník, 

ale iniciativně je třeba mu podávat návrhy a uvaţovat spolu s ním nad tím, pro jaký účel 

je vystoupení realizováno a jak má působit. 

Například pokud by společnost chtěla nějaké poutavé vystoupení na veřejnou oslavu 

svého výročí existence, nebudu naslouchat jen tomu, jakou atmosféru má vystoupení 
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mít a na jaké téma se realizuje, ale vyzvu zákazníka k tomu, aby mi sdělil, jaké motto 

společnost má, čím je charakteristický jejich produkt, jaké poslání nebo vizi má, CO 

ZAMÝŠLÍ TOUTO AKCÍ LIDEM SDĚLIT - to vše je moţné nějak vhodně do 

vystoupení zakomponovat (například aby se do vstoupení začlenilo zvýraznění hlavní 

přednosti produktu společnosti zákazníka), aby vystoupení působilo nejen jako kulturní 

akce, ale současně jako nenásilná forma reklamy, jako sdělení. 

Komunikaci směrem k zákazníkovi je třeba upravit v případ definování nutných 

předpokladů pro realizaci vystoupení - je třeba zejména zákazníkům vysvětlit, ţe 

poţadavek na vystoupení by měl být dohodnut minimálně 3 měsíce před realizací, aby 

byl dostatek času na sestavení choreografie, výrobu kostýmů a nacvičení scén. Pokud je 

čas mezi vznesením poţadavku a poţadovanou realizací kratší, mohl by být poţadován 

příspěvek "za rychlé poskytnutí sluţby", který by zajistil ohodnocení členům týmu za 

jejich nadměrné pracovní nasazení (například místo 2 tréninků týdne by se trénink 

musel konat kaţdý den, případně ve formě speciálního semináře o víkendu). Tak se jiţ v 

minulosti nejednou stalo, ţe nebylo v silách účinkujících nacvičit správně a dostatečně 

své číslo, coţ mělo vliv na kvalitu vystoupení. Zdůrazněním důleţitosti časového prvku 

můţeme částečně předejít neoprávněné nespokojenosti zákazníka. 

V případě, ţe by zákazník odřekl vystoupení, stanovila bych vhodný časový limit pro 

uloţení „stornopoplatku“. 

podnikatelská nezkušenost 

 obtíţe s formulováním cílového zákazníka 

 postrádání jakýchkoli kalkulací 

 nejasně definovaná strategie 

 chybějící zkušenosti v obchodním jednání 

 neefektivní nakládání s vloţenými finančními prostředky 

 nepřehledné webové stránky 

 neznalost moţných marketingových nástrojů 

Hned při zaloţení společnosti se objevil problém s definováním cílového zákazníka. 

Původní myšlenkou bylo realizovat vystoupení pro širokou veřejnost, coţ se ale ukázalo 
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v důsledku vysokých nákladů na realizaci akce nerealistické. V souvislosti s tím byl i 

problém nastavení správné ceny produktu. 

Strategie společnosti nebyla nikdy přesně definována - a pokud, jednalo se spíše o 

nejasné, časově neohraničené a fakty nepodloţené formulace. 

Finanční prostředky, vloţené při zaloţení podniku do společnosti, byly neefektivně 

vynaloţeny na zbytečně předraţené webové stránky a tvorbu loga - rozhodujícím 

prvkem ve výběru realizátora stránek bylo, ţe firma slibovala i "marketingovou 

optimalizaci" stránek, coţ splněno nebylo. Základní cena byla neustále stupňována, 

kdykoli byl vznesen jakýkoli nový poţadavek a později se vyskytly problémy s 

funkčností celého systému - přičemţ nebyla jasná příčina problémů a za kaţdý zásah 

realizační firmy byly účtovány vysoké částky za administraci a sluţby. Reklamovat 

poskytnutou sluţbu se jevilo nadmíru obtíţné - Agilitas si nakonec webové stránky 

vytvořila svépomocí. 

V následující tabulce uvádím stručný přehled základních investic v roce 2009 (v roce 

zaloţení společnosti a zahájení podnikatelské činnosti): 

Tabulka 3: Přibliţná výše investic po vzniku firmy v roce 2009 

Poloţka Přibliţná částka 

Náklady na zaloţení společnosti 

(právní sluţby, poplatky kolky, …) 
30 000 Kč 

Tvorba webových stránek 
30 000 Kč  

(+ 2 000 Kč měsíčně za údrţbu) 

Tvorba loga 18 000 Kč 

Základní materiál 

(střelivo, pyrotechnika, cukrové sklo, …) 
50 000 Kč 

Ochranné pomůcky 

(chrániče, lanče, …) 
20 000 Kč 

Firemní hymna 5 000 Kč 

průkaz odpalovače ohňostrojů,  

koncese na ohňostrojné práce 
20 000 Kč 

Celkem přibliţně  191 000 Kč 

Zdroj: Účetní záznamy společnosti Agilitas, s.r.o. 
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3.2.6 SWOT ANALÝZA 

Tabulka 4: SWOT analýza společnosti Agilitas, s.r.o. 

Silné stránky Slabé stránky 

 Jedinečnost poskytovaných sluţeb (první a 

jediní v ČR). 

 Kontakt na odborníky a profesionální 

herecké zázemí (herci, pyrotechnik, filmoví 

trikaři, choreografové, reţiséři, fotograf, 

kameraman, …). 

 Vysoká kvalifikace vedení společnosti – Mgr. 

Jiřího Hrbáčka (VŠ v oboru SEBS, 

pedagogická praxe DIFA JAMU, zkušenosti a 

praxe v oboru, vlastní výzkum a know-how). 

 Lektorské dovednosti – charakterizované 

dokonalou představivostí pana Hrbáčka 

v oblasti kinematiky a dynamiky pohybu (umí 

rozpoznat chyby v technickém provedení 

pohybu a srozumitelně je vysvětlit, případně 

názorně ukázat, i nezkušeným a nedostatečně 

pohybově nadaným lidem) 

 Vlastní know-how a výzkum v oblasti 

scénické akce (spojení boje a divadelního 

umění) 

 Pyrotechnický průkaz, zbrojní průkaz 

(oprávnění nakládat se zbraněmi a 

pyrotechnikou). 

 Vlastní výroba pyrotechniky i technických 

prvků (ve společnosti zaměstnán technik). 

 Flexibilita (individuální přístup ke klientům – 

moţnost vystoupení na míru). 

 Talent, kreativita, perfekcionalizmus, zapálení 

pro věc a neustálé rozšiřování kvalifikace šéfa. 

 Přirozená touha lidí po dobrodruţství 

(otupělost vůči akčním scénám v médiích), 

působení na emoce. 

 Vlastní vybavení (agregát, zbraně, kostýmy, 

světla, rekvizity, apod.). 

 Reference (organizování akcí, spolupráce s 

institucemi). 

 Nejvyšší bezpečnostní standardy (pro okolí i 

vystupující aktéry). 

 Podíl zkušených investorů na vedení 

společnosti. 

 Nízká ziskovost. 

 Vyčerpané finanční prostředky v důsledku 

špatného načasování započetí businessu 

v období hospodářské krize. 

 Neúměrné investice v období zakládání 

společnosti – draţší neţ plánované, investované 

do nesprávných aktivit. 

 Neschopnost financovat potřebné strategické 

změny. 

 Absence jasného strategického řízení 
(neexistence jednotně zavedené mise 

společnosti, cílů a strategií, nedostatečné 

plánování) 

 Chybějící klíčové dovednosti (obchodní 

jednání, chybějící zkušený obchodní duch 

s potřebným náhledem na trh) 

 Nedostatek kvalifikovaných lidí na oporu v 

obchodním řízení společnosti – chybějící 

obchodní zástupce. 

 Neochota měnit zavedenou koncepci podnikání 

(přílišná očekávání od snadných řešení). 

 Nevhodná a chybná rozhodnutí spojená se 

slabou znalostí trhu a nevědomostí o širších 

souvislostech podnikání (velká diverzifikace 

portfolia sluţeb) 

 Nedostatečné marketingové schopnosti 

(intuitivní nastavování marketingových aktivit) 

 Problémy s webovými stránkami společnosti 

(nepřehlednost produktové řady, deformace 

fotek, mnoţství informací, přílišná údernost). 

 Vysoké náklady na pojištění společnosti proti 

způsobení škody. 

 Nedostatečná angaţovanost a motivace 

zaměstnanců (nemoţnost zaměstnance 

adekvátně ohodnotit a jejich následný odchod 

do pracovního poměru). 

 Fluktuace členů v důsledku časové, finanční, 

fyzické a psychické náročnosti a vysokých 

nároků na spolehlivost. 

 Velké mnoţství substituční konkurence 

(veškeré subjekty – FO a PO – působící 

v zábavním průmyslu). 

 Nedostatek vlastních skladovacích a 

tréninkových ploch - tělocvična v nájmu a z 

toho plynoucí finanční zatíţení. 

 Firma sice má vlastní technické zázemí, které je 

ale pro realizaci vystoupení na míru 

nedostatečné. 
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Příleţitosti Hrozby 

 Rozšíření spektra zákazníků. 

 Expanze do zahraničí. 

 Růst významu event marketingu. 

 Neustále rostoucí nároky ze strany diváků i 

zákazníků, kterým je firma schopna se 

přizpůsobit. 

 Prozatím nízké povědomí zákazníků a diváků o 

bezpečnostních standardech, kvalitě vystoupení 

apod., které do budoucna poroste. 

 Vlastní technologický výzkum v oblasti triků 

(zpětná integrace a následný pokles nákladů, 

budování jedinečnosti). 

 Díky otupělosti z násilí v televizi psychická 

nepřipravenost diváků na ţivou interakci s akcí 

na scéně a tím vyšší sugestivnost. 

 Znovuoţivení ekonomiky po uplynulé 

ekonomické krizi (znovuobnovení mnoha 

kulturních a společenských akcí). 

 Zranění ansámblu. 

 Riziko ukradení know-how. 

 V budoucnu moţná popularizace a s tím moţný 

nárůst konkurence. 

 Pomluvy (ze strany představitelů současných 

méně pokrokových osobností v oboru). 

 Nedostatečně rychlé oţivení ekonomiky. 

 Obava zákazníků z neznámého a nového – 

ambivalentní vztah k akci a násilí. 

 Platební neschopnost odběratelů a špatná 

platební morálka. 

Zdroj: společnost Agilitas, s.r.o. 

Silné stránky by měly být rozvíjeny a měly by být vyuţity na eliminaci slabých stránek. 

Příleţitostí je moţno adekvátně vyuţít a hrozby je třeba minimalizovat. K tomu je třeba 

zajistit sérii nutných opatření, která budou součástí zvolené strategie, jiţ nastíním 

v následujících kapitolách.  



52 

 

44  VVLLAASSTTNNÍÍ  NNÁÁVVRRHHYY  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ  

V následujícím textu navrhnu, na základě předchozích kapitol, moţné způsoby řešení 

současné situace a vyhodnotím výsledky jejich uţití v praxi. Jistě existuje mnoho 

problémů, které není moţno, pouze při teoretické úvaze, všechny postihnout. Očekávám 

tedy, ţe kromě výsledků dosaţených praktickou aplikací návrhů, provedu téţ úpravu 

navrhovaných řešení dle toho, jak se bude situace aktuálně vyvíjet. 

44..11  DDÍÍLLČČÍÍ  SSTTRRAATTEEGGIICCKKÉÉ  NNÁÁVVRRHHYY  

Strategie společnosti bude zaměřena zejména na změny v následujících oblastech: 

 Komunikace s investory 

 Komunikace se zaměstnanci 

 Komunikace se zákazníky 

 Rozšíření zákaznické základny 

 Změny v obchodním jednání 

 Změna v produktovém portfoliu 

 Změna řízení společnosti 

Komunikace s investory 

Je třeba si společně vyjasnit, jaká je aktuální situace ve firmě a jak je moţné ji 

eventuelně řešit, přičemţ důraz musí být kladen na to, aby bylo definováno, kdo můţe 

vyřešení situace jakým způsobem napomoci. Bylo vhodné naplánovat sérii jednání, 

z nichţ na úvodním budou formulovány jasné dotazy na investory, další pak budou 

slouţit k formulaci jednotné strategie a k následnému sledování vývoje ve společnosti. 

Je třeba jednoznačně stanovit, v jakých oblastech by mohli být investoři přínosem: 

- Poskytnutí cenných obchodních kontaktů 

- Předání obchodních dovedností (v minulosti byl vedení společnosti nabízen 

zdarma kurz obchodního jednání) 

Na splnění definovaných poţadavků je třeba trvat. 
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Komunikace se zaměstnanci 

Jsou dvě moţnosti přístupu k členům kaskadérského týmu Agilitas. Buď si společnost 

zajistí dostatek finančních prostředků na potřebné strategické změny a uvede personál 

do jasného zaměstnaneckého poměru, nebo naopak bude směřovat k budování zájmové 

organizace, jak jsem to popsala v kapitole 3.2.5- Příčiny stávající situace. 

Komunikace se zákazníky 

V první řadě je třeba uzpůsobit se nejen přáním zákazníka, ale především jeho divákům, 

aby byl zajištěn poţadovaný efekt vystoupení – na toto by měl být zákazník upozorněn. 

Mělo by být více zohledněno, ţe zákazníci se s podobnou sluţbou setkávají prvně a 

neví, co mohou očekávat, jaké to pro ně můţe mít přínosy, jaké jsou podmínky 

poskytnutí sluţby – tyto aspekty je třeba jasně definovat a vhodnou formou zákazníkům 

sdělit. Společnost Agilitas by měla zaujmout iniciativní pozici vůči zákazníkovi – 

aktivně nabízet moţnou přidanou hodnotu, čímţ nejenţe propaguje svůj produkt, ale 

zejména přináší pozitiva zákazníkovi, například v případě, ţe se podaří vystoupení 

vhodně realizovat takovým způsobem, aby prezentovalo firmu zákazníka, vyzdvihovalo 

přednosti určitého produktu nebo prostě jen srozumitelně divákovi předalo poţadované 

sdělení, pro které je akce realizována. 

S tím souvisí i zajištění následujících opatření: 

- Zpřehlednění internetových stránek 

- Stanovení nutné délky přípravy vystoupení a určení eventuelních poplatků při 

neplánovaném stornování akce 

- Jasná formulace přidané hodnoty a obecně přínosů vystoupení pro zákazníka 

Rozšíření zákaznické základny 

Bylo by vhodné uvaţovat o rozšíření zákaznické základny buď směrem k jednotlivcům 

– odborné či laické veřejnosti, například ve formě specializovaných pohybových kurzů, 

případně navrhuji navázání spolupráce s uměleckými, marketingovými a event 

marketingovými společnostmi. 
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V případě spolupráce s agenturami by společnost neusilovala ani tak o navýšení zisku, 

jako by to byla spíše forma reklamy a cesta k získání nových zákazníků. Dá se 

očekávat, ţe agentury budou tlačit ceny produktu dolů a navíc budou poţadovat svůj 

podíl na zisku – Agilitas se ale prostřednictvím agentur můţe dostat k novým 

zákazníkům, se kterými by bylo moţné navázat opakovanou, dlouhotrvající spolupráci. 

Nakonec uvaţuji o realizaci vystoupení přímo při organizování nejrůznějších kulturních 

akcí, jako jsou hudební festivaly,  

Změny v obchodním jednání 

Upozornila bych ještě na sníţení údernosti propagace společnosti – ta se v současné 

době prezentuje jako první, nejlepší, nejbezpečnější, nejakčnější atd. Slibuje velkolepé 

show a nevídanou podívanou. Navrhovala bych zvolit umírněnější strategii, kde bude 

společnost prezentována pozitivně, ale realisticky a bude dostatečný prostor pro 

příjemné překvapení zákazníka v případě, ţe mu bude poskytnuto něco, co by 

neočekával nebo nepovaţoval za nutné. 

Tato nadšená prezentace vede zákazníka, který se s podobnou sluţnou dosud nesetkal, 

k nerealistickým očekáváním, která nemohou být splněna, coţ pak vede ke zklamání a 

případnému nenavázání dlouhodobé spolupráce. 

Při prezentaci společnosti navrhuji zaměřit se na silné stránky, které společnost má – 

zejména na jedinečnost produktu, na jeho kvalitu (spolupráce se skutečnými odborníky 

v oboru) a na vnímání důleţitosti zajištění bezpečnosti. Tyto tři prvky společnost 

zejména odlišují od konkurence a jsou stěţejními body nabídky. 

Změna v produktovém portfoliu 

1. Pouvaţovala bych, zda není samotný produkt špatně nastaven – na špatného 

cílového zákazníka, zda je vůbec prodejný. 

2. Produktové portfolio je příliš široké a hlavně nesrozumitelné – nejsou mezi 

jednotlivými produkty jasné rozdíly a neznalému člověku se v něm špatně orientuje 

– jelikoţ je vystoupení většinou nabízeno „na míru“, neprováděla bych přílišné 

členění a doporučila bych zaměřit se na charakterizování omezení a příleţitostí, 

které produkt můţe zákazníkovi poskytnout. 
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3. Výkyvy v sezónnosti bych doplnila o další produkty, ale charakterově zcela odlišné 

od dosavadních. Na zimní měsíce navrhuji vytvořit standardizované vystoupení, 

například ku příleţitosti vánoc nebo Silvestra, které bude zákazníkům aktivně 

nabízeno. Je moţné pořádat vzdělávací semináře pro odbornou i laickou veřejnost, 

případně je moţné pojmout vystoupení jako „odhalení“ – tedy ukázku toho, „jak 

se dělají kaskadérské triky“, coţ by mohla být velmi zábavná forma vystoupení i 

pro děti a mohla by jim poskytnout vhodnou zábavu na zimní měsíce. Lze uvaţovat 

i o začlenění zvířat do vystoupení – ta by ovšem omezovala vyuţití 

pyrotechnických efektů. 

Změna řízení společnosti 

Doporučuji se zaměřit na budování důvěry a respektu ze strany členů vystupujícího 

týmu. Ve vztahu k personálu je třeba zaujmout asertivní vůdčí přístup a prostředí 

příznivé pro konstruktivní debatu. 

Ve vztahu k zákazníkům doporučuji vedení společnosti účast na kurzech obchodního 

jednání, například lze vyuţít nabídky pana Pilného, který tuto moţnost nedlouho po 

zaloţení společnosti nastínil. 

Navrhuji také vytvořit jasnou strukturu prezentace produktu, nikoli pevně, jako spíše 

slouţící k uvědomění si toho, co je moţné zákazníkovi nabídnout, jaké to má pro něj 

přednosti, kam je moţnost zajít s cenou, jaká je vyjednávací pozice a podobně. 

Prezentaci produktu není moţné se naučit zpaměti, ale přesto je třeba se na ni pečlivě 

připravit, včetně moţných odpovědí na otázky, které by mohly zákazníka zajímat. 

Je nezbytně nutné předem si stanovit mantinely, kam jsem ochoten při jednání zajít (do 

jaké míry jsem ochoten vyjednávat o ceně, podmínkách realizace, jaké je třeba pro 

realizaci vystoupení zázemí, jaké jsem stěţejní termíny při plánování a realizaci 

vystoupení atd.). 
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44..22  NNÁÁVVRRHH  KKOONNKKRRÉÉTTNNÍÍCCHH  AALLTTEERRNNAATTIIVV  SSTTRRAATTEEGGIIEE  

Z výše uvedené analýzy problematických oblastí vyplývají dvě základní moţná řešení 

do budoucna. Jednou moţností je více-méně opuštění současné pozice s uvědoměním si, 

ţe poskytovaný produkt není v současné době na našem trhu dobře prodejný, druhou 

moţností je jasné oţivení stávajícího konceptu. 

4.2.1 STRATEGIE VÝUKOVÝCH KURZŮ 

Pokud by se konzultací s investory došlo k závěru, ţe produkt společnosti Agilitas je 

v současném nastavení neprodejný, je moţné čerpat z lektorských dovedností pana Mgr. 

Hrbáčka. V tom případě bych navrhovala ustoupit od realizace vysokorozpočtových 

akcí pro firmy a zaměřila se na variantní formy vzdělávacích kurzů. Zhruba by bylo 

moţné nabízet následující varianty: 

 Kaskadérské kurzy pro laickou veřejnost (začátečníci s minimální zkušeností 

v oboru s chutí rozvíjet své pohybové dovednosti) 

 Kaskadérské kurzy pro odbornou veřejnost (kurzy pro divadelní herce, artisty, 

gymnasty a jiné, kteří by rádi rozšířili spektrum svých pohybových dovedností 

se zaměřením na scénické představení boje a akce na jevišti – včetně pádových 

technik) 

 Odhalení podstaty kaskadérských kousků na veřejnosti (šlo by spíše o dílčí 

vystoupení, kde by humornou formou byla zobrazena tvorba kaskadérských 

triků – jednalo by se o formu „pohledu do zákulisí“) 

Je patrně zřejmé, ţe zde by Agilitas, s.r.o. jiţ neplnil svou dosavadní roli a jedná se o 

jakési krizové řešení situace. Proto nastíním ještě variantu oţivující stávající strategické 

snahy společnosti Agilitas. 

Tato varianta by navíc znamenala definitivní ztrátu know-how a do budoucna i ztrátu 

výhody před konkurencí. Co víc, předáváním vlastního know-how stále širšímu spektru 

lidí by konkurenci podporovalo a generovalo. Pokud uvaţujeme také zájmy vlastníků, 

tedy včetně investorů, znamenalo by to definitivní ztrátu jejich investice. 

Vzhledem k velikosti a stavu českého trhu by byla nutnost pořádní i zahraničních kurzů 

- potenciál na v České republice dostačuje maximálně na zaloţení malé ţivnosti. 
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4.2.2 KOMPLEXNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ K OŢIVENÍ PODNIKÁNÍ 

Primárně bych společnosti Agilitas navrhovala naplnit stanovený smysl své existence, 

tentokráte podpořený podrobnou strategií se stanovenými cíly a milníky pro porovnání 

plánu a skutečnosti, včetně vytvoření kalkulací, které nastíní, kolik finančních 

prostředků bude zapotřebí k realizaci této strategie. 

Strategie bude prováděna v mnoha dílčích oblastech a v několika etapách. Její základ 

spočívá v novém definování zákaznické základny a moţných oblastech působení, 

následuje obchodní strategie a dále dílčí opatření ve vztahu k zákazníkům, 

zaměstnancům a dalším důleţitým stakeholderům. 

Strategie vychází ze tří definovaných základních cílů: 

1. dosáhnout zisku do 1. poloviny roku 2012 

2. expanze do zahraničí do konce roku 2012 

3. odkup investičních podílů do konce 2014 

Podrobně se budu zabývat především prvním cílem, stručně nastíním také aspekty 

moţné expanze do zahraničí. Zda bude moţné odkoupit investiční podíly je silně závislé 

na vývoji blízké budoucnosti a na tom, jak se bude dařit stanovenou strategii plnit, do 

jaké míry bude plán odpovídat skutečnosti. V definování podrobnější strategie se 

zaměřím na časové období od současnosti (květen 2011) do zhruba poloviny roku 2012. 

V rámci cíle „dosáhnout zisku do 1. poloviny roku 2012“ ustanovím nejprve dílčí cíle 

takto: 

 Získání finančních prostředků 

 Prezentace společnosti 

 Stabilizace a zkvalitnění obchodního týmu 

 Stabilizace a zkvalitnění uměleckého týmu 

 Realizace zakázek  
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Získání finančních prostředků 

 Nové formy financování 

Všechna výše uvedená opatření vyţadují další investice, přičemţ moţnosti financování 

jsou následující: 

 Sjednání úvěru 

 Další investice od současných investorů (Pan Bartoš, pan Pilný a paní Bérová) 

 Nová účast ve Dni D 

 Nalezení nového investora 

 Investice z vlastních zdrojů 

Nalézt další investora bude velmi problematické – ve chvíli, kdy jiţ ve společnosti 3 

investoři mají svůj podíl. Mimo to bude těţké potenciálního investora přesvědčit, ţe 

pokud podnikání uţ 2 roky nefungovalo, nyní jiţ fungovat bude. 

Existují společnosti, které se zabývají vyloţeně investicemi do firem v krizi nebo 

postiţených nedávnou hospodářskou krizí. V tomto případě ale investoři očekávají, ţe 

ekonomická situace se vrátí na původní hodnoty a nadále poroste – pokud tedy firma 

byla zisková před krizí a je dostatečně inovativní, jistě bude zisková i po krizi. Zde by 

ovšem společnost Agilitas neměla argument, dostatečnou záruku, ţe bude plně funkční 

a zisková.  

Co se týče účasti ve Dni D, je otázkou, jaký by měla smysl v případě, ţe z 5 investorů 3 

jiţ mají podíl ve společnosti. Dle pravidel soutěţe je totiţ povinností investorů, kteří jiţ 

s ţadatelem jednali, k tomuto se přihlásit, čímţ se automaticky vyřazují z projednávání. 

Navíc riziko, ţe si společnost udělá špatné jméno v masovém médiu, jako je televize, je 

veliké (například pokud by se investoři zmínili, ţe dané podnikání od počátku nefunguje 

jak by mělo). Toto riziko lze minimalizovat důslednou přípravou PR, pokud by k tomu 

byla příleţitost, a kladením důrazu na expanzi do zahraničí. 
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Poskytnou nové investice se stávající podílníci velmi zdráhají, protoţe dosud 

neinkasovali ţádné výsledky, stejně tak bude problematický ţádost o úvěr u banky 

v případě, ţe společnost dosud negenerovala zisk nebo potřebnou výši trţeb
1
. 

Jako nejpravděpodobnější se jeví financování z vlastních zdrojů (úspor), případně 

ţádost o úvěr na fyzickou osobu. 

Prezentace společnosti 

 Stanovení vize, mise 

Vize a mise společnosti by mohla být formulována například následujícím způsobem: 

MISE: 

Společnost Agilitas se zabývá ţivou kaskadérskou akcí a snaţí se divákům poskytnout 

emočně naplňující sugestivní podívanou, v níţ se propojují prvky boje a tradičních 

divadelních zásad.  

Prvotní myšlenkou existence společnosti je snaha uskutečňovat zdánlivě 

nerealizovatelné umělecké záměry s pomocí speciálních efektů a ţivého kaskadérství. 

Hlavní úlohou spolčenosti Agilitas je poskytovat zákazníkům vysoce profesionální 

sluţby, šité na míru jejich poţadavkům, za zachování maximální bezpečnosti. 

Svým zákazníkům pak poskytuje nejen zajištění zábavného vystoupení pro jejich 

program, ale téţ přidanou hodnotu ve formě představení předností produktu nebo 

značky zákaznické společnosti v rámci realizovaného vystoupení. 

Svým zaměstnancům zajišťuje trvalý rozvoj jejich pohybových a hereckých dovedností 

a poskytuje jim moţnost kreativní seberealizace – jedinečné umělecké záměry jsou 

vítány a podporovány. Společnost pečuje o zdraví a bezpečnosti při jejich náročné a 

pestré práci. 

  

                                                 
1
 Například v případě nezajištěného úvěru Expres Business od GE Money Bank je poţadována výše trţeb 

za poslední rok podnikání ve výši 300 000 Kč.  

(Zdroj: http://www.business-pujcka.cz/nezajisteny) 
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VIZE 

Vizí firmy je zaujetí pevného místa v oblasti event marketingu v České republice i v 

zahraničí a za neustálého budování know-how udrţení jedinečnosti poskytovaných 

produktů. 

Společnost Agilitas chce být pojmem v odborných kruzích. 

 Produktové portfolio 

Jak jsem jiţ uváděla v analytické části práce, zdá se mi, ţe produktová řada společnosti 

je příliš široká a rozdíly v produktech nejsou na první pohled jasně vymezené. Navrhuji 

proto stanovit několik základních forem nabízeného produktu s tím, ţe zákazník bude 

ujištěn o moţnosti uzpůsobení vystoupení jeho poţadavkům. Uţší produktová řada 

navíc společnosti zajistí, ţe se bude moci plně věnovat několika stěţejním aktivitám, 

místo toho, aby se zbytečně snaţila obhospodařovat širokou produktovou řadu – je lepší 

poskytovat několik málo skutečně kvalitních produktů, neţ široké spektrum produktů 

průměrných (v lepším případě). 

Produktové portfolio je zjednodušeno a definováno následovně: 

1. Akční program na míru  

(vystoupení realizovaná na míru dle poţadavků zákazníka) 

2. Kaskadérské exhibice 

(standardizované kaskadérské výstupy – podrobněji specifikované v rámci aktuální nabídky 

produktů) 

3. Ohňostroje a speciální efekty 

4. Záţitky 

 

 Marketing 

Dále navrhuji, aby se společnost prezentovala prostřednictvím následujících 

komunikačních médií: 

 YouTube (průběţné vystavování pečlivě sestříhaných videí z vystoupení) 

 Facebook (soustředit se na neustálou aktuálnost, pohotově reagovat na postřehy 

stávajících i potenciálních zákazníků a veřejnosti) 
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 Vyuţívání Google AdWords 

 Reklama v časopise Event&Promotion
2
 

Tyto formy reklamy jsou levné, pro Agilitas dostupné a účinné. 

Dále nezvaţována účast na zahraničních soutěţích, případně na Festivalu historických 

bojovníků v Táboře, v listopadu roku 2011. Dále se vybraní účinkující týmu Agilitas 

připravují na moţnou účast v nové řadě pořadu „Česko Slovensko má talent“, na kterou 

probíhá nábor v květnu tohoto roku. 

 Vztah se zákazníky, obchodní jednání 

Vzhledem k problémům s hledáním obchodního zástupce navrhuji, aby se tohoto úkolu 

ujal jednatel společnosti, pan Mgr. Jiří Hrbáček – on sám zná nejlépe produkt 

společnosti a má nejlepší povědomí o moţnostech, které mohou být zákazníkům 

nabídnuty. Za tímto účelem by bylo vhodné, aby absolvoval kurz obchodního jednání, 

pro zlepšení svých vyjednávacích dovedností. 

Při jednání je ze všeho nejdříve třeba definovat produkt – toto je důleţité tím více, ţe 

pro zákazníka je ţivé kaskadérské vystupování něčím, s čím se zpravidla nesetkal, neví, 

co můţe očekávat a jak by mohlo vystoupení vypadat. Je třeba zákazníka upozornit 

zejména na tyto poloţky: 

 Nutné zajištění bezpečnosti (bezpečnostní vzdálenost publika od jeviště, zajištění 

hasicí techniky, ujištění o bezpečnosti vystupujících) 

 Reálnost co se týče délky vystoupení (takto náročného vystoupení se účastní 

zpravidla 3 a více lidí po dobu 5 aţ 15 minut – po tuto dobu udrţí divák pozornost a 

tato doba je reálná pro zachování stávající ceny produktu – s kaţdou další minutou 

vyplněnou pyrotechnickým efekty cena úměrně narůstá) 

 Další technické a organizační specifikace (poţadavek na uzamykatelnou šatnu
3
) 

                                                 
2
 „Event&Promotion je odborný B2B magazín, který se zabývá všemi aspekty event marketingu jako 

dynamicky se rozvíjejícího odvětví marketingové komunikace.“  

(Zdroj: http://www.event-promotion.cz/portal/cz/casopis/) 
3
 Vzhledem k tomu, ţe se manipuluje s výbušninami, byť se jedná nejčastěji o interiérové pyro-efekty, je 

třeba takovýto materiál ochránit před neoprávněnou manipulací. Dalším důvodem je samozřejmě zajištění 

majetku ansámblu proti krádeţi. 
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Také je třeba zákazníkovi dostatečně vysvětlit vysokou hodnotu ceny vystoupení 

(zákazník za 10 aţ 15 minut můţe platit desetitisíce korun). Samozřejmě je téţ třeba 

zákazníkovi poskytnout základní představu o tom, co můţe očekávat – jaké triky se 

budou realizovat, jaké budou pouţity rekvizity, jaký personál je k dispozici, jak celkově 

bude celé vystoupení působit a jakou atmosférou bude působit na diváky, jaké existují 

moţnosti přizpůsobení představení. Často se totiţ setkáváme s tím, ţe zákazníci mají 

představu velmi odlišnou od moţné reality – ideálně realizování 20 minutové ţivé akční 

scény z filmu. 

Při jednání jsou tedy zákazníkovy sděleny základní charakteristiky produktu, přičemţ 

důraz je kladen na jedinečnost, zajištění bezpečnosti a na působení prostřednictvím 

emocí. Další přednosti, které můţe společnost nabídnout, by měly být zákazníkům 

poskytnuty aţ v případě, ţe se o ně zajímají, případně při samotné realizaci vystoupení. 

Jen tak je moţné vyhnout se situaci, kdy má zákazník vysoká očekávání a navíc čeká za 

své peníze nejen produkt samotný, ale i další přidanou hodnotu, čemuţ společnost 

nemůţe dostát.  

Navrhuji tedy vytvořit tedy jakýsi manuál, který by stanovil jasnou kostru prezentace 

produktu – skrz takovýto manuál budou přehledně definovány hodnoty, které můţe 

společnost nabídnout a budou vymezeny podstatné základní informace oproti 

informacím podrobnějšího nebo doplňkového charakteru. 

Takto definovanou prezentaci je třeba doplnit iniciativním přístupem, jak uţ jsem o tom 

hovořila v dřívějších kapitolách. Speciálně pokud se společnost bude ubírat cestou event 

marketingu, je vhodné zákazníkovi poradit, jaké prvky do produktu zařadit, aby 

vystoupení nebylo jen akční podívanou, ale plnilo i úlohu reklamy. 

Na závěr je třeba získat od zákazníka zpětnou vazbu – ať uţ pozitivní nebo negativní 

připomínky tak bude moţno vyuţít při dalším zdokonalování poskytovaných sluţeb. Za 

tímto účelem bude vytvořen kratičký dotazník, který bude předáván po realizaci 

vystoupení spolu s drobným dárkem, jako poděkování za spolupráci. 

Poslední věcí, kterou navrhuji ve vztahu k zákazníkovi, je stanovení sankcí v případě, 

ţe bude vystoupení odřeknuto v období příprav objednaného vystoupení. 
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 Webové stránky  

V návaznosti na zjednodušení produktové řady budou upraveny i internetové stránky 

společnosti Agilitas – budou stručnější a jednodušší, soustředěné na podstatné přínosy 

zákazníkovi, na podstatné argumenty hovořící pro společnost Agilitas, s.r.o. 

Bude zajištěn jejich překlad do alespoň jednoho cizího jazyka (angličtina), jako příprava 

na budoucí expanzi do zahraničí. 

Ze zaslaných nabídek se nejvýhodněji jeví spolupráce se společností CS Technologies z 

Hradce Králové
4
 (cena bude uvedena v podrobné kalkulaci v rámci dalších kapitol). 

Tato optimálně plní základní poţadavky: 

 obsahuje redakční systém (je moţné měnit nejen obsah stránek ale i poloţky 

menu) 

 aktivní optimalizace SEO 

 moţnost zapojení jazykových mutací (příprava na budoucí expanzi do zahraničí 

– bez samotného překladu textů) 

 obsahuje zapojení Google analytics 

 zahrnuje poloţky: fotogalerie, anketa, novinky 

 přijatelná cena 

 

 Trailer 

Jiţ delší dobu existuje nápad vytvořit krátký trailer, videonahrávku, kterou by se mohla 

společnost prezentovat na webových stránkách, na YouTube a prostřednictvím dalších 

příleţitostí. 

Stabilizace a zkvalitnění obchodního týmu 

Společnost Agilitas má velké předpoklady komunikace formou emocí, coţ její produkty 

činí ideální pro vyuţití příleţitosti ve stále sílícím zájmu o event marketing. 

V souvislosti s tím je ale nutné uvědomit, jaké jsou v této oblasti vývojové tendence. 

Tyto tendence lze charakterizovat následovně: 

                                                 
4
 Webové stránky společnosti: www.cstechnologies.cz 
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Rostoucí profesionalizace a to zejména v zahraničí, nicméně i k nám uţ tento trend 

postupně proniká. Jedná se jednak o profesionálnější přístup v koncepční rovině 

(upouští se od zaměření na autentičnost a jedinečnost scénografie, mimo to je snaha 

optimálně podpořit prezentovaný produkt nebo značku), tendence k profesionalizaci se 

projevuje také v samotné přípravě a realizaci eventu (hladký a pohotový průběh 

plánovacích prací, zajištění subdodavatelů, catering, zajištění bezpečnosti a podobně). 

Stále více je vyuţíván event marketing jako spojení vzdělávání a zábavy. Tendence lidí 

trávit stále více svého volného času seberozvojem a vzděláváním vedla mnoho 

společností dokonce k zakládání zábavně vzdělávacích center.  

Jelikoţ, jak uvedu později, by se mohla firma Agilitas zaměřit na oblast 

automobilového průmyslu (automobilový průmysl ostatně patří mezi průmyslové 

sektory, které event marketing hojně vyuţívají), uvedu za mnohé jeden příklad 

společnosti Volkswagen: 

„Ta v souvislosti s výstavou Expo 2000 postavila ve Wolfsburgu stánek Die neue 

Autostadt (Nové město automobilů). Na ploše více neţ 35 000 metrů čtverečních nabízí 

návštěvníkům vozy atraktivním způsobem a v emotivním prostředí, vše doplněné nejen 

nejmodernější informační a komunikační technologií, ale téţ dokonalou gastronomií. 

Do tohoto dynamického prostředí jsou citlivě integrovány muzeum automobilů, 

návštěvní a zákaznické centrum. Proměnlivými multimediálními show vyuţívajícími 

prvků moderních technologií jsou návštěvníci vtaţeni do světa Volgswagenu, jehoţ 

součástí jsou samostatné mikrosvěty, vytvořené jednotlivými značkami (modelovými 

řadami).“ 

(ŠINDLER, 2003, s. 159) 

Dalším trendem je potřeba kontroly a zpětné vazby event marketingu. Zatímco 

v minulosti pro vyuţití nástrojů event marketingu hovořilo nadšení z emocionálně 

laděné komunikace, dnes chtějí firmy přesně znát přínos této formy reklamy, její účinky 

a cíle. Na měření takového přínosu existuje v současné době jiţ řada nástrojů. 

Naopak paradoxně pozitivní prvkem vývoje by mohla být neustále rostoucí konkurence 

v oblasti event marketingu, odpovídající na rostoucí zájem ze strany zákazníků. Pokud 
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tento trend bude pokračovat, mohlo by se stát, ţe diváci časem otupí a bude se tvořit 

tlak na realizaci stále nákladnějších a náročnějších záţitků. To povede od realizace více 

malých eventů po realizace spíše omezeného mnoţství vysoce nákladných akcí, často 

s vyuţitím kooperace s jinými firmami za účelem sníţení nákladů. Zde je prostor pro 

realizaci takto finančně náročných vystoupení, jaká realizuje společnost Agilitas.
5
 

Vzhledem k těmto poţadavkům a očekávaným trendům doporučuji společnosti Agilitas 

navázat spolupráci se specializovanými event marketingovými agenturami, kde 

společnost Agilitas bude nabízet technickou a scénickou stránku akce, zatímco agentura 

poskytne své know-how v oblasti marketingu. Další alternativou by bylo zaměstnání 

marketingového odborníka, coţ se ale prozatím jeví jako nereálné – v budoucnu lze ale 

o tomto uvaţovat. Nakonec třetí moţností je v případě poskytování sluţeb velkým 

společnostem navázání spolupráce s jejich marketingovým oddělením (coţ by zákazník 

uvítal, protoţe zpravidla má jiţ formu své prezentace stanovenu a současně by to vedlo 

k úspoře finančních prostředků za zaplacení dalšího odborníka). 

 Targeting 

Umělecká činnost bude pouze druhotným zájmem firmy. Definitivně společnosti 

navrhuji zaměřit výhradně neoblast event marketingu, přičemţ skupiny zákazníků, na 

které by se mohla soustředit jsou následující (v pořadí od nejvýznamnější skupiny): 

1. Reklamní a eventové agentury  

 

Cílem je, aby sluţby Agilitas zařadili do své nabídky a aktivně propagovali 

české republice i zahraničí, plánuje se oslovení i zahraničních agentur. Tato 

skupina je nejsnazší z pozice vyjednávání a moţnosti návázání vzájemné 

spolupráce. 

2. Automobilový průmysl 

 

Automobilový průmysl se v současné době jiţ probouzí z proběhlé ekonomické 

krize a o oblast event marketingu jeví značný zájem, navíc díky moţnosti 

zapojení testovacích vozů (tyto nejsou určeny pro běţný provoz na pozemních 

                                                 
5
 Informace o trendech v oblasti event marketingu byly čerpány z knihy Event marketing (ŠINDLER, 

2003), viz zdroje literatury. 
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komunikacích) je zde velký potenciál. Jedná se jednoznačně o zapojení auta a 

kaskadéra, zdůraznění bezpečnosti vozu. Tato skupina nabízí největší potenciál. 

V březnu tohoto roku byla eventovou agenturou zprostředkována poptávka na 

kaskadérské vystoupení s vyuţitím automobilu na scéně pro společnost Škoda 

auto. Ačkoli nabídka společenosti Agilitas zákazníka velmi zaujala, nakonec 

vyuţil sluţeb jiné agentury (důvodem nenavázání spolupráce nebyla pochyba o 

produktu Agilitas, nýbrţ zájem o jinou formu komplexní sluţby, která byla 

agenturou poskytována. 

3. Výrobci energetických nápojů, výrobci oblečení pro sportovce a výrobci 

sportovního vybavení  

 

Například: RedBull, Monster, BigShock, CocaCola, Pepsi, Nike, Adidas 

(provozovny v české republice) – zde by poţadovaným produktem mohly být 

akční roadshow. 

 

4. Česká a zahraniční obchodní centra 

 

5. Pojišťovny, finanční instituce atd. 

Doplňkově by pak byla realizována umělecká činnost, do které zahrnuji například účast 

na festivalech, firemních akcích (výročí, oslavy), realizaci záţitků, spolupráci s hotely 

(kulturní program pro návštěvníky) a další. 

Mezi cílové zákazníky neřadím zákazníky z řad veřejného sektoru (v minulosti se na něj 

společnost zaměřovala). V tuzemsku takové subjekty disponují nízkými rozpočty, v 

zahraničí však moţná spolupráce vyloučena není.  

Nakonec pořádání ryze veřejných akcí - pro širokou veřejnost – je zcela mimo zájem 

společnosti, zejména pro vysoké riziko (počasí, nezájem lidí) a malou kupní sílu 

obyvatelstva. 

 Nábor a školení obchodních zástupců 

Obchodní zastoupení bude realizováno především osobou pana Hrbáčka, k tomu je 

plánován nábor jednoho dalšího obchodního zástupce (za přibliţně půl roku v případě, 

ţe zvolená strategie bude úspěšná, se plánuje zaměstnání ještě třetí osoby). 
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Přesto, ţe v minulosti byly s hledáním obchodního zástupce potíţe, současné rozhodnutí 

je podpořeno následujícími opatřeními: 

Obchodní zástupce bude zaměstnán na hlavní pracovní poměr s tříměsíční zkušební 

lhůtou. Vedle fixní měsíční mzdy mu budou poskytovány provize ve výši 20% zisku 

z realizovaného vystoupení. Dalším argumentem jsou současné době jiţ větší zkušenosti 

s obchodním jednáním – práce bude obchodnímu zástupci ulehčena tím, ţe bude 

dostávat seznam potenciálních zákazníků. 

Obchodní zástupce bude mít stanoven týdenní počet návštěv (min. 15 na 3 dny 

z pracovního týdne – vţdy třídenní pracovní cesta, další dva dny budou vyhrazeny na 

plánování jednání a přípravu materiálů), přičemţ je třeba mít na paměti, ţe jednat bude 

vţdy s vedením společnosti, proto není uvaţováno, ţe spolupráce bude navázána na 

prvním jednání. 

Nakonec bude nastaven systém zpětné kontroly (prostřednictvím výkazů). 

Stabilizace a zkvalitnění uměleckého týmu 

 Stanovení pracovní náplně 

Hlavní náplní práce členů ansámblu bude účast na pravidelných trénincích a to 4 hodiny 

denně po dobu obvyklých 5 pracovních dní. V případě, ţe bude člen obsazen do 

plánovaného vystoupení, bude se účastnit i speciálních nácviků konkrétního představení 

(minimálně 4 týdny před samotnou realizací po max. 20 hodinách denně). Zbytek 

pracovního času bude zaplněn plněním stanovených úkolů pro Agilitas (podpora 

obchodního týmu, tvorba propagačních materiálů, výroba rekvizit, návrhy kostýmů 

apod.). 

 Zajištění prostor 

V dalším kroku je třeba zajistit dostupný pronájem tréninkových ploch. 

 Nábor 

Pozice se jeví jako výhodné zejména pro absolventy umělecky (divadelně) zaměřených 

vysokých škol, jako je například Janáčkova akademie múzických umění. Absolventi 

mají v současné době velký problém nalézt po škole angaţmá a účast ve společnosti 
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Agilitas jim poskytne skvělou praxi a umoţní jim naučit se novým dovednostem. 

Jedinou problematickou oblastí v tomto směru je zachování know-how společnosti 

v případě, ţe by se ansámbl příliš často obměňoval (také je třeba věnovat značný čas 

zaučení zaměstnanců), čemuţ by ale právě zaměstnanecký poměr měl zabránit. 

 V plánu je nábor 4 absolventů JAMU. Těmto společnost můţe poskytnout prvotní 

uplatnění a potřebnou praxi po ukončení studia, kdy se jim těţce hledá angaţmá.  

 Vztah se zaměstnanci 

Se zaměstnanci je jednoznačně nutné navázat plnohodnotný pracovní poměr – zpočátku 

navrhuji na období dobu jednoho roku s moţností prodlouţení.  

Jejich hodnocení by bylo navíc částečně odvislé od výkonu (co do počtu účastí na 

vystoupení a kvality odvedeného výstupu), coţ by zaměstnance značně motivovalo. 

Odpovědnosti, pravomoci a finanční i jiné ohodnocení musí být předem jasně a hlavně 

konkrétně definováno, aby zaměstnanci viděly jasné mezníky, jichţ mohou dosáhnout. 

 Zpětná kontrola 

Stanovení pravidel kontroly plnění zadaných úkolů a kvality hereckých výkonů. 

Realizace zakázek 

Po splnění vše těchto dílčích úkolů je moţné přistoupit k finálnímu kroku a tím je 

realizace zakázek a nastavení kontroly plnění strategického plánu. 

Druhým z hlavních cílů společnosti je expanze do zahraničí: 

Moţné rozšíření oblasti působnosti do zahraničí 

Vzhledem k problémům, se kterými se společnost potýká u nás v tuzemsku, jiţ dlouho 

uvaţuje o rozšíření své působnosti do zahraničí. Jaké jsou přednosti? Jaké moţné 

hrozby na společnost v zahraničí čekají? Jaké poţadavky jsou na ni kladeny před tím, 

neţ na zahraniční trh vstoupí? 

V případě, ţe by firma Agilitas, s.r.o. uvaţovala o vstupu na zahraniční trhy, je 

pravděpodobné, ţe by se zaměřila na event marketing (s primárním zájmem o 
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automobilový průmysl). Je třeba si ale uvědomit, ţe v zahraničí je vývoj v této oblasti 

jiţ mnohem dále a tyto tendence je třeba respektovat. Primárně je zde větší tlak na 

kvalitu vystoupení, také v důsledku ještě širší konkurence. Poskytované sluţby musí být 

excelentní a bezchybné a výsledky měřitelné – pokud se společnost zaměří na event 

marketing, marketingový přínos musí být zcela jasný, coţ předpokládá spolupráci 

s marketingovou agenturou, případně zaměstnání vlastního marketingového specialisty 

se zkušenostmi právě z tohoto oboru. Reálnou moţností v současné době by mohla být 

spolupráce s agenturou, případně spolupráce s marketingovým oddělením zákazníka – 

vzájemná kooperace při tvorbě představení.  

Zajištění bezpečnosti při vystoupení je jistou samozřejmostí (včetně pojištění proti 

vzniku škody). 

Bariéra cizího jazyka musí být překonána zaměstnáním tlumočníka, případně jazykové 

znalosti na vynikající úrovni, včetně znalosti místní kultury. S moţným tlumočníkem na 

částečný úvazek jiţ společnost vyjednávala. Je ale také třeba provést analýzu prostředí, 

na které by byl zájem vstoupit. Je dobré si uvědomit, ţe odlišná kultura můţe mít také 

odlišný vztah k násilí, akci, zbraním. V různých oblastech světa (ale i Evropy) je účinný 

jiný typ reklamy, kaţdá kultura má stanoveny odlišné priority a zájmy.  

Z těchto důvodů by byl vstup reálný zejména do východních zemí, ovšem otázkou je, 

zda by zde byl pro obdobný produkt větší potenciál neţ u nás.
6
 Vytipována je moţná 

působnost v následujících zemích: 

 Rakousko, Německo (velká kupní síla, geograficky a kulturně nejblíţe) 

 Bulharsko (firma disponuje rodilým mluvčím, znalost místní kultury) 

 Švýcarsko, Francie (v případě úspěchu ve výše uvedených zemích - prestiţ, 

pověstný francouzský automobilový průmysl, nutno umět francouzsky, 

Švýcarsko má zase velkou kupní sílu) 

V tomto ohledu navrhuji nejdříve uplatnit produkt na domácí půdě s tím, ţe do 

budoucna (zejména pokud bude společnost disponovat stabilní zaměstnaneckou 

                                                 
6
 Východiskem by mohla být značně riskantní vysoká investice za účelem rychlé expanze do zahraničí. 

Příkladem zahraničního uměleckého businessu, který uspěl, je Cirque Du Soleil, kdy z 10 pouličních 

umělců vzniklo globální impérium a to v rozsahu 10 let.   
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základnou a dostatkem finančních prostředků na expanzi) je moţné rozšíření působnosti 

do Rakouska, Německa a dalších zemí. 

44..33  JJEEDDNNÁÁNNÍÍ  SS  IINNVVEESSTTOORRYY  

S investory bude realizováno jednání, na kterém navrhuji vyjasnit si následující oblasti: 

 shrnutí dosavadního vývoje (včetně realizovaných chyb i dosavadních úspěchů) 

 definování současné situace 

 definování vzájemných očekávání (v minulosti – z jakého důvodu se pan Mgr. 

Hrbáček účastnil Dnu D, stejně tak definování očekávání do budoucna) 

 nastínění moţného budoucího vývoje 

 v případě zájmu vytvoření nového Business plánu na termín dalšího 

domluveného setkání 

44..44  ČČAASSOOVVÝÝ  HHAARRMMOONNOOGGRRAAMM  

Časový harmonogram potřebných opatření jsem sestavovala ve spolupráci s panem 

Mgr. Hrbáčkem. Uvaţovali jsme rozmezí zhruba jednoho roku a to od konce května 

roku 2011, kdy se uskuteční jednání s investory po dobu, kdy společnost Agilitas 

započne své plánované rozšiřování působnosti do zahraničí (přibliţně od ledna roku 

2012). 

Ve stručnosti lze časový průběh popsat tak, ţe samozřejmě nejprve je nutné zajistit 

personál – tj. uskutečnit nábor na doplnění kaskadérského týmu. Je třeba zajistit 

finanční prostředky alespoň na první měsíce fungování společnosti, tj. asi do září tohoto 

roku, kdy by měl mít tým nacvičeny choreografie základních vystoupení tvořících 

produktové portfolio. Aby byly posléze zajištěny trvalé příjmy, bude přijat jeden 

obchodní zástupce co nejdříve – tj. v červnu aţ červenci tohoto roku, v případě úspěchu 

nápravných opatření bude pak přijat další asi po půl roce.  

Jak jsem jiţ naznačila, běţný provoz firmy bude zahájen přibliţně v září tohoto roku, 

kdy jiţ bude personál zaškolen.  

Následující obrázek zobrazuje časový průběh navrhovaných opatření (stupnice je 

počítána v týdnech): 
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44..55  KKAALLKKUULLAACCEE  

V rámci navrhovaných řešení jsem vytvořila i stručné kalkulace, aby bylo moţné 

přehledně zhodnotit, do jaké míry jsou uvedená řešení realizovatelná a zda skutečně 

mohu přispět k řešení současné situace. 

Tyto jsem rozdělila do 4 skupin – nejprve uvedu investice, které je v současné době 

třeba provést, dále jsem vytvořila stručnou kalkulaci nákladů a zisku na jedno 

realizované vystoupení, uvedena je téţ kalkulace provozních nákladů v jednotlivých 

měsících po dobu jednoho roku a na konec, na základě odhadovaného počtu moţných 

realizovaných vystoupení, je uveden potenciální moţný zisk společnosti. 

4.5.1 INVESTIČNÍ NÁKLADY  

Po konzultaci s panem Mgr. Hrbáčkem uvádím seznam investic, které je v současné 

době třeba (případně v blízké budoucnosti) realizovat: 

Tabulka 5: Plánované investiční náklady Agilitas, s.r.o. 

Investiční náklady 

  cena za jednotku počet jednotek celkem 

webové stránky     31 200 Kč 

- tvorba stránek 24 000 Kč   24 000 Kč 

- náklady na provoz 600 Kč 12 měsíců 7 200 Kč
7
 

trailer     17 000 Kč 

- režie 3 000 Kč   3 000 Kč 

- materiál 2 000 Kč   2 000 Kč 

- kamera a střih 6 000 Kč   6 000 Kč 

- aktéři 2 000 Kč 3 osoby 6 000 Kč 

oprava trampolíny     10 000 Kč 

zbraně     25 500 Kč 

- plynová pistole Umarex 4 500 Kč 5 ks 22 500 Kč 

- tarasnice (bazuka) 3 000 Kč 1 ks 3 000 Kč 

ochranné pomůcky     22 275 Kč 

-   7 425 Kč 3 ks 22 275 Kč
8
 

automobil     100 000 Kč 

- firemní     60 000 Kč 

- na exhibice     40 000 Kč
9
 

∑ 205 975 Kč 

 

                                                 
7
 600 Kč/ měsíc 

8
 275 £ za kus při kurz 27 Kč za 1 £ 

9
 pořizovací cena 30 000 Kč + úpravy 10 000 Kč 
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Webové stránky 

V první řadě je třeba vytvořit pro společnost Agilitas, s.r.o. novou webovou prezentaci – 

současná postrádá vhodný redakční systém a jakoukoli formu optimalizace. 

Uvaţuji konkrétní produkt společnosti CS Technologies – tvorbu webových stránek ve 

verzi PROFI, která plní poţadavky společnosti Agilitas: 

 Obsahuje redakční systém (je moţné měnit nejen obsah stránek ale i poloţky 

menu) 

 Aktivní optimalizace SEO 

 Moţnost zapojení jazykových mutací (příprava na budoucí expanzi do zahraničí 

– bez samotného překladu textů) 

 Obsahuje zapojení Google analytics 

 Zahrnuje poloţky: fotogalerie, anketu, novinky
10

 

Trampolína 

Společnost Agilitas se do svých vystoupení rozhodla zapojit velkou trampolínu, která 

ovšem vyţaduje další investice. Buď je moţné opravit stávající starou trampolínu za asi 

10 000 Kč (předběţná kalkulace opraváře), případně je moţné investovat do nového 

vybavení. 

Na trhu jsem nalezla levnou variantu trampolíny v hodnotě cca 15 000 Kč (rozměry 518 

x 305 cm
11

) – jedná se ovšem o trampolínu určenou jako prostředek pro zábavu 

(kvalitativně nevyhovující), profesionální trampolína dosahuje mnohonásobně vyšší 

pořizovací ceny (řádově 60-100 000 Kč dle rozměru a charakteru nástroje). 

Trailer 

V rámci prezentace společnosti je v plánu natočit trailer, který by Agilitas prezentoval a 

bylo by moţné jej umístit na webové stránky a YouTube. 

 

                                                 
10

 URL: < http://www.cstechnologies.cz/cs/tvorba-www-stranek>[cit. 2011-05-09]. 
11

 URL <http://www.nejtrampoliny.cz/kvalitnitrampoliny/eshop/1-1-TRAMPOLINY/0/5/5-Profesionalni-

trampolina-518x305-cm-sit-zebrik-do-200kg>[cit. 2011-05-09]. 
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Automobil 

Pro obchodní zastoupení je třeba pořídit starší, ale reprezentativní automobil, kterým by 

bylo moţné realizovat osobní schůzky s potenciálními i stávajícími klienty. 

Kromě tohoto vozu bude mezi vystoupení zařazena exhibice, ve které vůz bude hrát 

aktivní roli. Vůz zde bude rekvizitou. Takovýto by měl být schopen pojezdu (popojetí 

v řádu metrů v rámci realizace vystoupení), ale nemusí být způsobilý provozu na 

pozemních komunikacích. Tato exhibice bude začleněna ve snaze vyhovět poptávce ze 

strany automobilových společností. 
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4.5.2 NÁKLADY NA REALIZACI PŘEDSTAVENÍ 

Pro představu o tom, z čeho je tvořen zisk společnosti předkládám následující tabulku. 

Ta zobrazuje strukturu nákladů a zisku u dvou modelových vystoupení s těmito 

parametry: 

 Verze 1:  3 aktéři,  1 technik,  délka 5 minut 

 Verze 2:  5 aktérů,  2 technici,  délka 15minut,  

zapojení náročných kaskadérských kousků (výstup s autem) 

Tabulka 6: Struktura nákladů na realizované představení 

náklady na realizované představení 

  VERZE 1 VERZE 2 

mzdy 
počet 
osob 

 počet 
osob 

  

stálý ansámbl 3    12 000 Kč  4      16 000 Kč  

externisté    1      20 000 Kč  

technický personál 1      2 000 Kč  2        4 000 Kč  

materiál         

kostýmy a rekvizity       3 000 Kč          8 000 Kč  

pyrotechnika       2 000 Kč          4 000 Kč  

cukrové sklo          500 Kč          1 000 Kč  

opotřebení vybavení          500 Kč          1 000 Kč  

reprezentace       1 000 Kč          2 000 Kč  

služby         

marketingový specialista       4 000 Kč          8 000 Kč  

choreografie       2 000 Kč          6 000 Kč  

režie        3 000 Kč          5 000 Kč  

režie speciálních efektů       1 000 Kč          3 000 Kč  

kamera        3 000 Kč          5 000 Kč  

cestovné         

ubytování                - Kč          2 000 Kč  

doprava       5 000 Kč          6 000 Kč  

pronájem prostor        3 000 Kč         12 000 Kč  

náklady celkem      42 000 Kč       103 000 Kč  

osobní provize  
zprostředkovateli obchodu 

      3 360 Kč          8 240 Kč  

provize obchodního zástupce        8 400 Kč         20 600 Kč  

prodejní cena celkem  
(bez DPH) 

     92 400 Kč       226 600 Kč  

ZISK      47 040 Kč       115 360 Kč  
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4.5.3 PROVOZNÍ NÁKLADY 

Tabulka 7: Provozní náklady roku 2011 [Kč] 

Provozní náklady roku 2011 

  07/2011 08/2011 09/2011 10/2011 11/2011 12/2011 

Mzdy zaměstnanců             

Mgr. Jiří Hrbáček 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

ansámbl     52 000 52 000 52 000 52 000 

externí technik 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

obchodní zástupce 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

telefon pro obchodní zástupce 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

Náklady na provoz automobilu             

PHM pro obchodní zástupce 6 177 12 354 12 354 12 354 12 354 12 354 

PHM jednatel 2 471 2 471 2 471 2 471 2 471 2 471 

povinné ručení 5 000           

Propagace             

vizitky 2 500           

letáky 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Google AdWords     3 000 3 000 3 000 3 000 

Webhosting, doména             

reprezentace 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Poradenské služby             

právní 3 000     3 000     

daňové 6 000     7 000     

nájem tělocvičny     16 000 16 000 16 000 16 000 

skladovací prostory 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 

kancelářské potřeby 800 800 800 800 800 800 

pojištění odp. za škodu             

lékárnička     5 000       

celkem 64 748 54 425 130 425 135 425 125 425 125 425 
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Tabulka 8: Provozní náklady roku 2012 [Kč] 

Provozní náklady roku 2012 

  01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 

Mzdy zaměstnanců             

Mgr. Jiří Hrbáček 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 

ansámbl 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000 

externí technik 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

obchodní zástupce 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

telefon pro obchodní zástupce 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Náklady na provoz automobilu             

PHM pro obchodní zástupce 18 531 24 708 24 708 24 708 24 708 24 708 

PHM jednatel 12 354 12 354 12 354 12 354 12 354 12 354 

povinné ručení             

Propagace             

vizitky 2 500           

letáky 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Google AdWords 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Webhosting, doména 2 000           

reprezentace 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Poradenské služby             

právní 3 000     3 000     

daňové 9 000     10 000     

nájem tělocvičny 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 

skladovací prostory 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 

kancelářské potřeby 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

pojištění odp. za škodu         7 560   

lékárnička             

celkem 208 885 198 562 198 562 211 562 206 122 198 562 

 

Mzdy zaměstnanců 

Mgr. Jiří Hrbáček:  

Do konce roku 2011 po dohodě s panem Hrbáčkem uvaţuji poloviční úvazek (5 000 Kč 

měsíčně), ke kterému budou ohodnoceny ještě sestavené choreografie (dolní hranice 

ceny činí 4 000 Kč za jednu choreografii). 
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Od ledna roku 2012 je uvaţován plný úvazek (hrubá mzda 28 000 Kč), k tomu opět 

honoráře za choreografie. 

4 absolventi JAMU
12

:  

Základní hrubá mzda je uvaţována ve výši 13 000 Kč/měsíc, dále bude zvlášť oceněna 

účast na vystoupení (honorář za účast na vystoupení činí 3 000 Kč/vystoupení) a 

zaměstnancům budou poskytovány bonusy určené na koupi ochranných pomůcek 

(chrániče páteře a kloubů, helmy, vesty proti nárazu, …) ve výši 1 000 Kč za kaţdých 5 

realizovaných vystoupení (tato nepravidelní částka není v kalkulaci uváděna). 

Obchodní zástupce  

Společnost Agilitas plánuje zaměstnat celkem 2 obchodní zástupce. První nastoupí 

v červenci tohoto roku, druhý pak od ledna roku 2012. Mzda obchodního zástupce je 

sloţena z fixní části (20 000 Kč/ měsíc) a provizí (20% ze zisku vystoupení – tedy 

z výše trţby po odečtení nákladů). 

Brigádníci 

Pro občasnou výpomoc počítá společnost Agilitas s nárazovým zaměstnáním 

brigádníků, zejména v případě realizace náročnějších vystoupení. Tito budou hodnoceni 

1 000 Kč na osobu a den, v případě technické spolupráce na jednom vystoupení 

(například spolupráce při tvorbě rekvizit, odpalovacích zařízení a podobně) budou 

hodnoceni 2 000 Kč za jedno realizované vystoupení. 

Nájem tělocvičny 

Uvaţuji částku 200  Kč na hodinu při závazném sjednání 4 hodin denně na období 

jednoho roku (dle předběţného dotazování je tato částka oboustranně přijatelná – jak 

pro poskytovatele prostor, tak pro společnost Agilitas). 

Telefon pro obchodní zástupce 

Na základě zkušenosti a formou výběru vhodného tarifu jsem určila částku 2 500 Kč na 

měsíc a jedno telefonní číslo. 

                                                 
12

 Janáčkova akademie múzických umění 
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Spotřeba pohonných hmot  

V kalkulaci je počítáno s tím, ţe denně obchodní zástupce ujede 200 km a bude 

navštěvovat zákazníky 3 dny v týdnu (zbylé dva dny jsou věnovány administrativní 

práci a přípravám na jednání) – to činí najetých 2 400 km za měsíc.  

Cestovní náhrady lze určit následovně: „Spotřeba vozu se vypočte jako aritmetický 

průměr z údajů uvedených v technickém průkazu vozidla. Náhrada za opotřebení je 

stanovena vyhláškou. Pro rok 2011 je to 3,70 Kč. V případě spotřeby pohonných hmot 

má zaměstnanec moţnost prokázat skutečně zaplacenou cenu (předloţením paragonu), 

nebo uplatnit průměrnou cenu, která je stanovena vyhláškou Ministerstva práce a 

sociálních věcí.“
13

 

Modelově počítám s tím, ţe zaměstnance cenu PHM neprokáţe a výše cestovních 

náhrad bude poskytnuta dle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Dále uvaţuji automobil Ford Focus s dieselovým motorem s uvedenou spotřebou 

v technickém průkazu 5,8; 3,8; 4,5 (spotřeba ve městě, mimo město, kombinace). 

Materiál  

Za materiál jsou povaţovány například kancelářské potřeby, poštovní známky, nákup 

CD/DVD, krouţková vazba, tisk a podobně. Je uvaţování přibliţně se 400 Kč na osobu 

a měsíc. 

Dále je třeba vybavit lékárničku, která je obnovována jednou za rok (případně dle 

potřeby) v hodnotě asi 5 000 Kč. 

Propagace 

Do propagace počítám následující poloţky: 

 vizitky:   5 000 Kč/rok 

 tisk letáků:   3000 Kč/měsíc  

 Google Adwords:  3 000 Kč/měsíc 

 Webhosting, doména: cca 2 000 Kč/rok (celkem) 

 

                                                 
13

 URL: <http://www.finance.cz/dane-a-mzda/financni-kalkulacky/cestovni-nahrady/>[cit. 2011-05-09]. 



80 

 

Budget na obchodní jednání 

je stanoven ve výši 5 000 Kč na měsíc a osobu. 

Poradenské sluţby 

Právní sluţby činí asi 3 000 Kč/čtvrtletí, sluţby daňového poradce pak dle objemu 

dokladů 6-10 000 Kč/čtvrtletí. 

Nájem skladovacích prostor  

Průměrná cena za nájem garáţe v Brně činí asi 1 200 – 1 300 Kč za měsíc. 

4.5.4 ODHAD BUDOUCÍ POPTÁVKY 

Pro finální kalkulaci je třeba odhadnou počet realizovaných vystoupení, resp. 

očekávaných poptávek do budoucna. Uvaţuji o období jednoho roku. Vzhledem 

k tomu, ţe není moţné určit poptávku nijak exaktně, uvaţovala jsem zejména kapacitní 

moţnosti společnosti Agilitas spolu se střídmým odhadem poptávky. Následující rozpis 

tedy slouţí jako kapacitní – vyjádřený spíše z pohledu společnosti Agilitas, s.r.o. 

(realizovat větší mnoţství vystoupení by jiţ bylo obtíţné nacvičit a organizačně zajistit). 

Tabulka 9: Odhad budoucí poptávky 

Rozpis vystoupení  v rámci ročního cyklu 

 Road Show Vystoupení na klíč Mortale Platinum Satiliga 

09/2011 

1 

- 1 1 1 

10/2011 1 2 1 - 

11/2011 - 2 - - 

12/2011 2 4 - - 

01/2012 1 4 - - 

02/2012 1 4 - - 

03/2012 - 3 - - 

04/2012 1 1 1 - 

05/2012 1 - 2 1 

06/2012 2 - 2 1 

07/2012 - - 1 - 

08/2012 - - 1 - 
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Kalkulace uvaţuji od července 2011 do června 2012 (12 měsíců) – rozpis vystoupení je 

uvaţován od září tohoto roku, coţ je předpokládaná doba, kdy bude tým společnosti 

Agilitas úplný a všechna vystoupení budou pečlivě nacvičena – aţ od tohoto termínu je 

moţné zakázky realizovat, od tohoto měsíce tedy také vznikají společnosti trţby. 

Následující tabulka zobrazuje personální náročnost a cenu jednotlivých druhů 

vystoupení: 

Tabulka 10: Personální náročnost a cena jednotlivých vystoupení 

Název Cena 
Počet aktérů 
Agilitas, s.r.o. 

Počet 
externistů 

Mzdy  
ansámbl

14
 

Mzdy 
externisti

15
 

Roadshow 1 500 000 Kč 4 2 12 000 Kč 8 000 Kč 

Vystoupení na klíč 160 000 Kč 4 0 12 000 Kč - Kč 

Mortale 17 200 Kč  3 0 9 000 Kč - Kč 

Platinum 240 000 Kč  4 8 12 000 Kč 32 000 Kč 

Satiliga 160 000 Kč  4 11 12 000 Kč 44 000 Kč 
 

Na základě předchozích údajů stanovím předpokládanou výši trţeb v jednotlivých 

měsících: 

Tabulka 11: Předpokládaná výše trţeb 

Tržby 

 Road Show 
Vystoupení  

na klíč 
Mortale Platinum Satiliga 

09/2011 300 000 Kč - Kč 17 200 Kč 240 000 Kč 160 000 Kč 

10/2011 - Kč 160 000 Kč 34 400 Kč 240 000 Kč - Kč 

11/2011 - Kč - Kč 34 400 Kč - Kč - Kč 

12/2011 300 000 Kč 320 000 Kč 68 800 Kč - Kč - Kč 

01/2012 - Kč 160 000 Kč 68 800 Kč - Kč - Kč 

02/2012 - Kč 160 000 Kč 68 800 Kč - Kč - Kč 

03/2012 300 000 Kč - Kč 51 600 Kč - Kč - Kč 

04/2012 - Kč 160 000 Kč 17 200 Kč 240 000 Kč - Kč 

05/2012 - Kč 160 000 Kč - Kč 480 000 Kč 160 000 Kč 

06/2012 300 000 Kč 320 000 Kč - Kč 480 000 Kč 160 000 Kč 

07/2012 - Kč - Kč - Kč 240 000 Kč - Kč 

08/2012 - Kč - Kč - Kč 240 000 Kč - Kč 

                                                 
14

 Mzda interního člena týmu Agilitas za jedno vystoupení činí 3 000 Kč. 
15

 Mzda spolupracujícího externisty činí za jedno vystoupení 4 000 Kč. 
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4.5.5 CELKOVÉ FINANČNÍ ZHODNOCENÍ 

V následující tabulce je uvedena struktura trţeb spolu s náklady a v návaznosti na to lze 

názorně vidět zisk dosahovaný v jednotlivých uvaţovaných měsících (červenec 2011 -

červen 2012) roku 2011 a 2012. 

Tabulka 12: Předpokládaná vše zisku v jednotlivých měsících 

Zisk v jednotlivých měsících 

 Tržby Výkony Provize Režie Zisk 

07/2011 - Kč - Kč - Kč    64 748 Kč  - 64 748 Kč  

08/2011 - Kč - Kč - Kč    54 425 Kč  - 54 425 Kč  

09/2011    717 200 Kč    326 000 Kč       65 200 Kč     130 425 Kč     195 575 Kč  

10/2011    434 400 Kč     197 455 Kč       39 491 Kč     135 425 Kč       62 030 Kč  

11/2011      34 400 Kč       15 636 Kč         3 127 Kč     125 425 Kč  - 109 788 Kč  

12/2011    688 800 Kč     313 091 Kč       62 618 Kč     125 425 Kč     187 666 Kč  

01/2012    228 800 Kč     104 000 Kč       20 800 Kč     208 885 Kč  - 104 885 Kč  

02/2012    228 800 Kč     104 000 Kč       20 800 Kč     198 562 Kč  -   94 562 Kč  

03/2012    351 600 Kč     159 818 Kč       31 964 Kč     198 562 Kč  -   38 744 Kč  

04/2012    417 200 Kč     189 636 Kč       37 927 Kč     211 562 Kč  -   21 926 Kč  

05/2012    800 000 Kč     363 636 Kč       72 727 Kč     206 122 Kč     157 514 Kč  

06/2012    1 260 000 Kč        572 727 Kč       114 545 Kč        198 562 Kč        374 165 Kč  

ZISK CELKEM 487 873 Kč 

44..66  VVÝÝSSLLEEDDKKYY  JJEEDDNNÁÁNNÍÍ  SS  IINNVVEESSTTOORRYY  

Jednání s investory bylo realizováno dne 29.4.2011 na adrese Lomnického 7 v Praze 4. 

Jednání se účastnili: 

 Ondřej Bartoš 

 Ivan Pilný 

 Jiří Hrbáček 

 Veronika Horáková 

Po stručném představení následovala prezentace ve struktuře odpovídající kapitole 4.3 - 

Jednání s investory, po které následovala volná debata formou brainstormingu. Za 

největší přínos jednání povaţuji znovunavázání konstruktivní komunikace s investory. 

Všechny strany se ujistily, ţe jsou odhodlané stávající situaci nadále řešit a vyjasnily si 

současnou pozici společnosti Agilitas. 
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Výsledky jednání můţeme shrnout do následujících bodů: 

Vedení společnosti 

Na jednání bylo jednohlasně dohodnuto, ţe společnost Agilitas, pokud má být nadále 

funkční, by měla hledat dalšího podílníka. Tím by měl být mladý, otevřený, dravý a 

obchodně zdatný člověk, který bude spolupracovat s panem Hrbáčkem při vedení 

společnosti. Role budou rozděleny tak, ţe pan Mgr. Hrbáček se bude zabývat výběrem 

vhodných herců, stavbou vystoupení a vůbec vší kreativní prací spojenou s provozem 

společnosti, zatímco jeho spolupracovník bude řídit obchodní a finanční část provozu - 

společně budou určovat další rozvoj společnosti.  

Cílem je najít skutečně odhodlaného člověka, který bude silně podnikatelsky zaloţený a 

pomůţe společnosti se aktivně prosadit na trhu. 

Takovému člověku bude za minimální finanční investici přenechán jistý vlastnický 

podíl ve firmě. 

Produktové zaměření společnosti 

Všichni společníci se shodli téţ na tom, ţe bylo z počátku velmi těţké pro tak jedinečný 

produkt určit cílového zákazníka a počáteční představy byly v mnoha směrech liché a 

naivní. Původní představa, ţe by se obdobný produkt nabízel jako doprovodný program 

například na oslavách narozenin, byla nereálná. Produkt společnosti Agilitas, s.r.o. je 

v současné době velmi finančně náročný, alespoň na poměry vládnoucí v České 

republice a na působení v zahraničí nemá firma dostatek zkušeností, chybí jí téţ znalost 

místní (myšleno zahraniční) kultury. 

Jako potřebná změna bylo schváleno zúţení produktového portfolia tak, aby se bylo 

moţno plně soustředit na stěţejní přednosti společnosti - v případě úspěchu je moţné 

v budoucnu portfolio nabízených produktů opět rozšiřovat dle vývoje poptávky. 

Ve své diplomové práci jsem uvaţovala nad zúţením poskytovaných představení na 4, 

na jednání bylo doporučeno jít ještě dál – maximálně na 2 druhy poskytovaných 

produktů. 
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Zaměření na event marketing se zdá být dobrou volbou, s tím ovšem, ţe je třeba 

radikálně sníţit náklady na vystoupení – cena je přeci jen příliš vysoká. Kromě event 

marketingu se bude společnost Agilitas snaţit působit na veřejných akcích, jako jsou 

festivaly, závody a podobně, protoţe se domníváme, ţe oblast event marketingu nebude 

z hlediska frekvence zakázek a potaţmo i trţeb dostačující. 

 Jednoznačně je třeba také v rámci exhibicí více zapojit diváky do dění – právě tato 

forma představení je v současné době velmi ţádaná. 

Prezentace společnosti 

Co se týče prezentace společnosti, pan Pilný poskytl své cenné zkušenosti s prezentací 

formou YouTube a Facebooku. Bylo dohodnuto, ţe bude pro účely reklamy sestaveno 

nízkonákladové vystoupení, jehoţ součástí bude zapojení široké veřejnosti přímo do 

děje. Toto bude následně po svolení místních orgánů předvedeno ve veřejných externích 

prostorách velkých měst (pravděpodobně náměstí, park apod.) – kromě toho, ţe se tím 

společnost zviditelní, bude toto vystoupení profesionálně natáčeno a vhodný sestřih 

vystaven na YouTube. Před realizací akce bude tato prezentována na Facebooku 

k pozvánkou k účasti pro širokou veřejnost. 

Tato forma vystoupení bude realizována častěji a to s heslem: „Čím šílenější, tím lepší.“ 

Vše s ohledem na velmi specifická vystoupení, která společnost Agilitas můţe 

realizovat. 

Za účelem sníţení nákladů nebudou tato vystoupení personálu honorována, případně jen 

nízkou fixní částí. Cílem je motivovat zaměstnance k tomu, aby se prezentovali co 

nejoriginálnějším způsobem a ideálně si na svůj honorář sami vydělali z příspěvků 

veřejnosti, kterou vystoupení zaujme.  

Dále hodnotil jako dobrý nápad pan Bartoš účast firmy na veřejných soutěţích a zajistil 

účast společnosti Agilitas v soutěţi Česko Slovensko má talent, na kterou v současné 

době probíhá konkurs. 
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Financování změny  

Stávající společníci v současné době nevidí jako reálné, ţe by vloţili do společnosti 

Agilitas, s.r.o. další finanční prostředky, vyjma případné niţší částky v řádu desetitisíců, 

účelově, na plánované propagační veřejné vystoupení. Dali však panu Mgr. Hrbáčkovi 

několik kontaktů na potenciální zájemce o investici, kteří by téţ mohli být nápomocni 

při obchodním vedení společnosti.  
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55  ZZÁÁVVĚĚRR  

Ve své práci jsem pojednávala o velmi specifickém oboru podnikání a analyzovala jsem 

problematickou situaci ve vybrané firmě. Jak jsem stanovila v úvodu, dosáhla jsem 

nakonec vytyčeného cíle a navrhla společnosti Agilitas, s.r.o. ucelený soubor opatření, 

který by jí měl pomoci dosáhnout finanční stability a v budoucnu i zisku. 

Při jednání s investory ovšem vyplynulo, ţe ačkoli dílčí návrhy, které jsem předloţila, 

jsou správné, v současné době je jejich přispění k rapidnímu zlepšení sporné. Stejně tak 

se došlo k závěru, ţe vzhledem ke specifičnosti oboru podnikání (kaskadérské exhibice) 

nelze v současné chvíli dělat dlouhodobější plány. Jiţ v minulosti se stalo, ţe se majitelé 

společnosti ve svém úsudku mírně odchýlili od realistických vizí, navzdory svým 

dlouholetým zkušenostem, coţ jen dokládá, jak sloţité je predikovat budoucí vývoj 

v této oblasti. 

Z jednání vyplynul krátkodobý plán opatření, která by se měla realizovat přibliţně do 

konce června tohoto roku, přičemţ dle výsledků, které z toho vzejdou, bude 

projednáván další postup. Aktuálně se společnost Agilitas, s.r.o. připravuje na svou 

účast v soutěţi Česko Slovensko má talent a jedná s potenciálními dalšími investory, 

kteří by jí téţ napomohli v obchodní oblasti. 

Dle plánu je pak realizován nábor nových zaměstnanců do uměleckého týmu a je 

zaškolován první obchodní zástupce – prozatím na částečný úvazek. Pokud plánovaná 

jednání s potenciálními investory proběhnou zdárně, můţe společnost Agilitas nastoupit 

cestu restrukturalizace dle předloţených návrhů. 

Na závěr bych ráda poděkovala panu Mgr. Jiřímu Hrbáčkovi za čas, který mi věnoval a 

za nezdolné odhodlání a trpělivost, ve snaze změnit značně nepříznivou a zdánlivě 

bezvýchodnou situaci ve fungující systém, který by naplňoval očekávání všech 

zainteresovaných stran. Jsem ráda, ţe prostřednictvím k dosaţení tohoto cíle mohly být 

právě mé rady a doporučení.   
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Příloha č. 1:  Prezentace jednání ze dne 29.4.2010 

Příloha č. 2:  Zúţené produktové portfolio 


