
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ
INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING

IDENTIFIKACE RIZIK PŘI UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉ
STRATEGIE A MOŽNOSTI JEJICH ŘEŠENÍ
IDENTIFICATION OF RISKS IN THE PROCESS OF MARKETING STRATEGY FORMULATION AND
REALISATION AND THEIR SOLVING

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. Igor Novotný

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA

BRNO 2017



Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně / Purkyňova 464/118 / 612 00 / Brno

 

Zadání diplomové práce
Ústav: Ústav soudního inženýrství
 

Student: Bc. Igor Novotný
 

Studijní program: Rizikové inženýrství
 

Studijní obor: Řízení rizik firem a institucí
 

Vedoucí práce: doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA
 

Akademický rok: 2016/17
 
 
Ředitel  ústavu  Vám  v  souladu  se  zákonem  č.111/1998  o  vysokých  školách  a  se  Studijním
a zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma diplomové práce:

Identifikace rizik při uplatnění marketingové strategie a možnosti jejich
řešení

Stručná charakteristika problematiky úkolu:

tématem práce je problematika identifikace a řízení rizik, se kterými se management může setkat
v souvislosti  s uplatněním marketingové koncepce řízení společností  – a to ve všech fázích její
realizace (od návrhu marketingové strategie po její uskutečňování).

Cíle diplomové práce:

Cílem je provést identifikaci rizik, která se mohou vyskytnout při uplatnění marketingového přístupu ve
vybrané  společnosti,  posouzení  jejich  možného  dopadu  do  činnosti  této  společnosti  a  navržení
opatření pro omezení / eliminaci jejich dopadu do jejích výsledků.

Seznam doporučené literatury:

KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 4. vydání. Praha: Grada, 2013, 814
s. ISBN 978-80-247-4150-5.

KOZEL, R. a kol. Moderní marketingový výzkum : Nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a
techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. Praha: Grada, 2006. 1.vyd. 277 s.
ISBN 80-247-0966-X.

TRUČKA, Jaroslav. Marketing jako šachová hra: vítězné strategie pro získání a udržení zákazníků. 1.
vydání. Brno: BizBooks, 2013, 212 s. ISBN 978-80-265-0054-4.

ZAMAZALOVÁ, Marcela a kol. Marketing. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Beck, 2010,
499 s., ISBN 978-80-7400-115-4

 
 



Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně / Purkyňova 464/118 / 612 00 / Brno

Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2016/17
 
 
 

V Brně, dne
 
 
 

L. S.
 
 
 
 

     

  
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.

ředitel
 



 

 

Cílem diplomové práce je identifikovat rizika vyskytující se při uplatnění 

marketingového přístupu ve společnosti ALL SPORTS a.s., posoudit jejich potenciální 

dopad na činnost společnosti a navrhnout opatření pro minimalizaci negativních 

dopadů. První část práce obsahuje teoretické východiska pro zkoumání dané 

problematiky, kde pomocí odborné literatury jsou vysvětleny základní pojmy, popsány 

metody, způsoby a analýzy nezbytné pro identifikaci rizik, určení závažnosti důsledků 

rizikové situace a míry pravděpodobnosti, že daná situace nastane. Druhá část práce je 

zaměřena na praktickou stránku. Jsou zde aplikovány analýzy a metody pro identifikaci 

a vyhodnocení rizik, které jsou popsané v teoretické části. Na základě provedených 

analýz jsou identifikovány rizika, jejich závažnost a míra pravděpodobnosti. 

V návrhové části práce jsou formulovány opatření pro eliminaci daných rizik včetně 

kvantifikovaných nákladů. 

 

The aim of this thesis is to identify the risk, emerging from use of the marketing attitude 

in ALL SPORTS ltd., qulify its potential impact to the operation of the company and 

suggest the proceeding to minimize the negative impacts. First part includes theoritical 

resources for exploring of the aim, there is explained basic terminology and described 

technique, styles and analyses that are necessary for identifying the risks, identification 

of the risk situation and ratio of the probability that risk situation will occure. Second 

part of the thesis is practical and theoretical informations mentioned in first part are 

applied for identification and valuation of the risks. On the basis of performed analyses 

I identified risks and ratio of the probability for occuring. In the last part of the thesis I 

described proceeding for elimination of these risks including quantification of the cost. 

 

Identifikace rizik, marketingová strategie, SLEPT analýza, SWOT analýza 

 

Identification of risks, marketing strategy, SLEPT analysis, SWOT analysis 
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1 ÚVOD 

Neurčitost výsledků provází veškeré podnikatelské subjekty působící na světových 

trzích. Vždy existuje minimálně jeden výsledek situace, který je pro firmu nežádoucí. 

Cílem všech firem by mělo být snižování rizik působících na její činnosti a to pomocí 

zvolených maximálně efektivních opatření. Jeden z faktorů úspěchu a 

konkurenceschopnosti firmy je právě její schopnost odolávat rizikům vnitřního i 

vnějšího prostředí. Závažnost potenciálních rizik je klíčovým faktorem pro rozhodování 

o opatřeních, která jsou proti nim uskutečňována, například pojištění, speciální školení, 

zabezpečení prostoru.   

 

Současná doba je charakteristická silně konkurenčním a měnícím se podnikatelským 

prostředím, čemuž se podniky musí neustále přizpůsobovat. Pro úspěšné řízení rizik je 

klíčová jejich identifikace a analýza, kterou lze provést pomocí vědeckých metod, 

kterých v současnosti existuje vysoký počet. Je nutné vybírat pouze ty vědecké přístupy, 

které jsou klíčové pro daný podnik. Marketingové analýzy vnitřního a vnějšího 

prostředí firmy patří k nejvyužívanějším metodám k určení tržní pozice firmy a 

identifikaci vlivů, jenž na firmu působí. Univerzálnost metod svědčí o potenciálních 

nedostatcích, které jejich využívání může zahrnovat, proto je důležité určit jejich 

nedostatky a potenciální dopady, které na podnik mohou mít. [16] 

 

Diplomová práce je tradičně rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická 

východiska zahrnují tři jednotlivé kapitoly. První kapitola se soustředí na problematiku 

identifikace rizik, teoretické poznatky o možnostech jejich kategorizace, analyzování a 

konkrétní analytické metody, které jsou důležité pro analýzu nového strategického cíle a 

jeho naplnění. Druhá kapitola pojednává o marketingu, zejména však o marketingovém 

mixu 4P a fázích marketingové strategie. Poslední kapitola teoretické části je 

soustředěna na konkrétní metodologii analýzy vnějšího i vnitřního prostředí firmy a 

teoretická východiska analýzy SWOT.   

 

Praktická část práce je zaměřena na analyzování společnosti ALL SPORTS a.s., 

zabývající se prodejem hokejového zboží, jejíž hlavní dodavatel pochází z USA. Po 



- 12 - 

 

představení společnosti následuje vytýčení jejího působení pomocí marketingového 

mixu, který určuje základní charakteristické rysy a marketingové nástroje podniku. 

Šestá kapitola bude obsahovat analýzu vlivů působících na společnost pomocí metod 

SLEPT, SWOT a Porterův model.  

 

Konkrétní rizika společnosti jsou dále identifikovaná a zhodnocená v následující 

kapitole, prostřednictvím matice rizik a dalších odborných přístupů.   

 

Na základě provedené analýzy rizik jsou pak představeny návrhy a doporučení, kde jsou 

zhodnocena klíčová rizika působící na podnik a navržena opatření pro jejich eliminaci. 

Dále návrhová část obsahuje zhodnocení nedostatků odborných analytických metod 

marketingové strategie a určuje potenciální negativní dopady, které může mít její 

využití na podnik a opatření, kterými je třeba daným dopadům zamezit.   
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2 CÍLE PRÁCE 

Cílem diplomové práce je na základě teoretických východisek a vhodné metodologie 

identifikovat rizika, vyskytující se při uplatnění marketingového přístupu ve vybrané 

společnosti. Dále posoudit jejich potenciální dopad na činnost podniku a navrhnout 

opatření pro minimalizaci jejich dopadů na výsledky dané firmy.   

 

V práci budou identifikována rizika působící na podnik pomocí využití zvolených 

analytických metod.  Následně budou za využití matice rizik a dalších analytických 

přístupů identifikována konkrétní rizika působící na firmu, která určí závažnost, příčiny 

a důsledky jednotlivých rizik. Návrhová část je určena pro zhodnocení rizik působících 

na podnik a návrhu minimalizace vlivů klíčových rizik a navržení opatření pro vhodný 

způsob analyzování rizik působících na danou společnost, jejichž účelem je eliminace 

dopadů vlivem nevhodného způsobu analyzování rizik.   

 

Dílčí cíle práce:   

 

 Provést analýzu vlivů působících na společnost pomocí analýz (SWOT, 

SLEPT, Porterův model) a identifikovat klíčová rizika vnějšího a vnitřního 

prostředí firmy   

 Analyzovat vybraná konkrétní rizika působící na podnik pomocí matice rizik a 

metody příčin a dopadů, vyhodnotit závažnost jejich dopadů na podnik a 

navrhnout vhodná opatření pro jejich minimalizaci   

 Definovat nedostatky s ohledem na zhodnocení současné situace a návrh 

opatření pro snížení rizik a nedostatků při analyzování rizik a možných dopadů, 

které mohou mít přímé dopady na výsledky podniku    

 



- 14 - 

 

3 TEORETICKÁ ČÁST  

V teoretické části se budu zabývat základními pojmy, jakými jsou: riziko, druhy členění 

rizik, analýza rizik, matice rizik a analýz stromů událostí, poruch, příčin a dopadů. V 

další části se budu zabývat marketingovou složkou a jednotlivě popíši pojmy týkající se 

marketingu, marketingového mixu, managementu. Dále se v této části budu věnovat 

metodám analýzy okolí (SWOT analýza, Porterův model a SLEPT analýza). 

3.1 Riziko 

V obecné terminologii je riziko považováno za možnost negativního důsledku, který 

vzniká jako následek jisté situace. V odborné terminologii je riziko definováno jako 

kvantifikovatelná nejistota.  

 

Rizika lze analyzovat a hodnotit v mnoha směrech. Existují rizika finanční, 

ekonomická, cestovní či rizika každodenního života. Z důvodu vysokého počtu oborů a 

aspektů, jichž se rizika týkají, je jejich dělení a kategorizace rovněž různorodá. Riziko 

je zpravidla vždy spojováno s pravděpodobností negativních důsledků vyplývajících z 

jeho charakteristických vlastností, existují ovšem situace, kdy je riziko spjato s 

pozitivními výsledky, kvůli kterým je riziko podstupováno dobrovolně. 

 

Aby podnik byl schopen řídit svá rizika na základě metod a přístupů risk managementu, 

je nejprve nutná daná rizika identifikovat. Podnik je ohrožován vysokým počtem rizik 

vyplývajících z lidských i výrobních faktorů. Existují ovšem rizika, na která subjekt 

nemá žádný vliv. Může jim ovšem předcházet a být proti nim pojištěn. Jedná se 

například o rizika vyplývající z makroekonomické situace (ekonomická krize, změny v 

daňové soustavě apod.). [1]   
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3.1.1 Druhy členění rizik 

Statické a dynamické riziko 

Rozdíl mezi statickým a dynamickým rizikem spočívá v jeho proměnlivosti. Dynamické 

riziko je zpravidla proměnlivé a vzniká na základě okolních situací. Působí na něj 

vnitřní a vnější faktory, kdy vnitřní pocházejí z interního prostředí firmy například 

změny vedení, dodavatelů, organizace, procesů výroby, propagace apod. Zatímco vnější 

faktory se týkají podnikatelského okolí firmy, kterými jsou například makroekonomické 

ukazatele státu, legislativa, podpora státu a další. Původcem ztrát jsou často právě 

makroekonomické problémy, na něž má subjekt zcela minimální vliv (pokud není 

monopolem).   

 

Statické riziko je zpravidla stálé a jen málokdy proměnlivé. Původci rizika jsou často 

lidské či přírodní faktory. Nelze mu zcela předcházet, ztráty se ovšem dají ovlivňovat 

formou pojištění či vysokými požadavky na kompetence pracovníků. Statické riziko je 

pravidelné a neměnné, tudíž jej oproti dynamickému riziku lze poměrně snadno 

předvídat. Rizikové situace statického rizika jsou tvořeny zpravidla následujícími třemi 

riziky:   

 

 ztráta na majetku v důsledku přírodních katastrof   

 ztráta na majetku vinou pracovníka   

 podvod, krádež třetí osobou či pracovníkem  

 

Finanční a nefinanční riziko 

V rámci rizikových situací se jako důsledek vždy očekává vznik jisté ztráty, která se 

týká peněžních či jiných prostředků podniku. Ztráta je zpravidla konkrétně vyčíslitelná 

sumou, která vychází z reálné ztráty či ušlého zisku. Finanční riziko je pod vlivem tří 

klíčových faktorů:[9]   

 

 subjekt – riziko škod v podniku, ušlý zisk, poškození dlouhodobého majetku 

apod. (souhrn jednotlivých škod aktiv, příjmů a majetku podniku) 

 aktivum – produkt firmy, který je ohrožen znehodnocením 

 příjmy – ušlý zisk, nesplacené faktury atd. 
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Míra finančního ohrožení je dána zejména výší hodnoty majetku podniku. Pokud 

podnik nedisponuje žádným hodnotným majetkem, nedochází ke znatelnému ohrožení. 

V případě, že podnik nevyžaduje vysoké náklady na svůj provoz či zřízení a jsou pro 

něj nutné pouze nízké půjčky s velkou pravděpodobností bezproblémové solventnosti, 

nedisponuje vysokým finančním rizikem. Jedná se například o virtuální podnikání či 

investiční podnikání.   

 

Nefinanční riziko je zpravidla nevyčíslitelné konkrétní sumou, projevuje se ovšem 

zejména poklesem popularity, zahrnuje následující faktory:   

 

 ztráta dobré pověsti   

 snížení popularity značky   

 snížení popularity výrobku  

 

Čisté a spekulativní riziko 

Rozdělení vzniká na základě charakteristiky důsledků vyplývajících z daných rizik. 

Důsledek čistého rizika nemůže být pozitivní, jedná se například o riziko odcizení 

majetku, riziko poškození majetku. Může dojít k následujícím situacím:   

 

 neutrální – jeho využívání bez problémů či závad   

 negativní – jeho zcizení, poškození či destrukce   

 

Spekulativní riziko je všeobecně považováno za bezpečnější, jelikož je jediným druhem 

rizika přinášejícího možné pozitivní výsledky. Spekulativní rizika jsou často zahrnuta v 

procesu rozhodování společnosti například rozhodování o výrobních postupech, uvedení 

nového výrobku na trh či investování do akcií (zisk či ztráta financí). Konkrétní 

důsledky spekulativního rizika jsou následující:   

 

 pozitivní – finanční zisk z investice, z podnikání apod.   

 negativní – finanční ztráta z investice, neutrální důsledek je rovněž 

považován za negativní [6] 
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Členění dle potencionálního dopadu na podnik 

Rizika lze členit na základě jejich potencionálního dopadu na podnik. Jednotlivá rizika 

se dělí na základě vyčíslení velikosti finanční ztráty, která je důsledkem daného 

ohrožení. Cílem určení rizik na základě jejich dopadů na podnik je schopnost firmy čelit 

daným rizikům a zamezit potenciálním ztrátám v maximální míře rozsahu. Další postup 

procesu zahrnuje například zjištění míry nepojištěného majetku a maximální výpůjční 

kapacity firmy.   

 

V případě rizikové situace dochází k finančním ztrátám podniku na několika úrovních:   

 

 kritické riziko – riziko, jehož důsledkem je výhradně bankrot podniku   

 důležité riziko – riziko, při němž je firma nucena si zapůjčit prostředky 

k udržení stávajícího provozu   

 běžné riziko – riziko, kde potenciální ztráty lze uhradit běžnými 

příjmy či aktivy podniku bez nutnosti specifických opatření. [1] 

 

Další typy členění rizik 

Neexistuje univerzální způsob, na základě kterého by bylo možné rizika kategorizovat. 

Mimo výše uvedená členění, lze rizika rovněž dělit na:   

 

 Systematické riziko – vztahuje se k několika projektům podobného charakteru   

 Nesystematické riziko – vztahuje se pouze na jeden určený projekt   

 Pojistitelné riziko, nepojistitelné riziko – možnost přenesení rizika na třetí 

osobu   

 Strategické, taktické a operační riziko – rozdělení rizik podle úrovně řízení 

podniku [8] 

3.1.2 Analýza rizik 

Předpokladem úspěšného řízení rizik je správné analyzování a určení dalšího postupu za 

účelem jeho minimalizace. V rámci analýzy rizik musí být pomocí vybrané metody 

definovány hrozby a pravděpodobnost jejich uskutečnění. Na základě vyhodnocení 

závažnosti rizik lze získat podklady pro jejich řízení a určení priorit risk managementu. 
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Rizika mohou být identifikována například pomocí matice rizik, která výstižně určuje 

priority podniku a závažnost jednotlivých rizik, se kterými se podnik musí potýkat. [1] 

3.1.3 Matice rizik 

Matice rizik slouží k určení prioritních rizik podniku. Každému z rizik je přiřazeno číslo 

od 1 do 5 z hlediska závažnosti důsledků rizikové situace a míry pravděpodobnosti, že 

daná situace nastane. Z hodnot určených pro každé riziko je dále vypočten součin podle 

rovnice P × D = R  

(pravděpodobnost × důsledky = stupeň rizika). Hodnota 1 znamená pravděpodobnost a 

důsledky minimální, hodnota 25 označuje nejvýraznější riziko podniku.   

 

Závažnost rizika je hodnoceno na základě následující stupnice   

 

 Stupně 1-2: minimální – nezpůsobuje reálné ohrožení podniku, opatření nejsou 

primárně vyžadována   

 Stupně 3-5: přijatelné – nízký stupeň ohrožení, opatření nejsou primárně 

vyžadována   

 Stupně 6-8: nízké – střední úroveň ohrožení, je vhodné zavést opatření   

 Stupně 9-12: závažné – výrazné ohrožení podniku, je nutno zavést vhodná 

opatření   

 Stupně 15-25: nepřijatelné – existenční riziko podniku, je nutno zavést 

okamžitá opatření [8] 
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Obrázek 1: Matice rizik (22) 

3.1.4 Analýza stromu událostí (ETA) 

Analýza stromu událostí (EventTreeAnalysis) je přístup sledující průběh procesu na 

základě určení dvou potenciálních situací - optimistické a pesimistické. Jedná se o 

graficko-statistickou metodu, kdy je graficky znázorněn systémový strom událostí 

představující rozvětvený graf. Ten je dále doplňován o potřebné informace a statistické 

údaje. Cílem je znázornit veškeré potenciální situace, které mohou v podniku nastat. Na 

základě počtu možných událostí, je výsledný diagram rozvětvován v podobě stromu.   

3.1.5 Analýza stromu poruch (FTA) 

Analýza stromu poruch (FaultTreeAnalysis) se zakládá na zpětném rozboru událostí 

využitím řetězce příčin vedoucí k vybrané situaci. Tato graficko-analytická metoda je 

znázorněna obdobným způsobem jako strom událostí. Cílem je posouzení 

pravděpodobnosti a závažnosti vybrané situace.   

3.1.6 Analýza příčin a dopadů (CCA) 

Spojením analýzy stromu poruch a událostí vzniká analýza příčin a dopadů (Causes and  
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ConsequencesAnalysis). Výhodou propojení obou diagramů je jeho využití jako 

komunikačního prostředku. Zobrazuje vztahy mezi nepřijatelnými dopady situace a 

jejich příčinami. [7] 

Obrázek 2: Propojení stromu událostí a poruchových stavů (23) 

3.1.7 Analyzování rizik podnikatelských projektů 

Podnikání je výdělečná činnost ohrožená vysokým počtem rizik. Cílem každého 

podniku je maximalizace zisku. V případě negativního vývoje situace však dochází k 

možnosti finančních a majetkových ztrát a trvalého poškození schopnosti produkce a 

výdělku. Hlavní rizika ohrožující každý podnikatelský subjekt pocházejí ze změn v 

makroekonomickém prostředí, jedná se o:   

 

 změny legislativy, norem.   

 změny konečných cen v důsledku změn v cenách vstupů   

 nízké investiční náklady, potřeba zvýšení investic do majetku pro udržení 

konkurenceschopnosti apod.   

 změny v technologiích, následná potřeba investic, na které podnik nemá 

prostředky   

 změny poptávky, například z důvodů finanční krize, či změnu trendů v 

individuální preferenci jedinců, silný pokles prodeje   

 nedosažení požadované výrobní kapacity, nedostatečná produkce   
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 změny v makroekonomice (monetární politika, fiskální politika) [6] 

3.2 Marketing 

Marketing patří mezi aspekty podnikání zahrnuté v koncepci nejen obchodní politiky, 

ale celého filozofického přístupu k podnikání společností. Jedná se o proces cesty 

produktu od výrobce ke konečnému zákazníkovi a zaměřuje se na všechny činnosti 

podniku vztahující se k propagaci a prodeji produktu podniku. Zahrnuje například 

následující aspekty:   

 

 propagace výrobku – reklama 

 komerční služby – zákaznický servis, záruka   

 balení výrobku – design, fyzické znaky produktu a jejich vliv na rozhodnutí o 

koupi   

 prodej výrobku – distribuční cesty (tradiční, multilevel marketing)   

 cenovou politiku a strategii   

 

Většina odborných pojetí marketingu je orientovaná na zákazníka a jeho potřeby. 

Jedná se o soubor kontrolovaných marketingových aspektů přizpůsobujících produkci 

přání cílového zákazníka. V současnosti je trh produktů a služeb značně přesycen a 

zákazník má spoustu možností výběru zboží, kvůli čemuž je role marketingu pro 

podnik značně důležitá. [4] 

3.2.1 Strategie 

Strategie je klíčovým pojmem využívaným v rámci řízení podniku. Zejména se jedná o 

velké podniky, jejichž provoz zahrnuje plánování v dlouhodobém horizontu či jiné typy 

podnikání vyžadující složitý proces plánování a řízení. Výraz pochází z řeckého slova 

„strategos“ a původně se týkal převážně způsobům vedení vojska a válečných strategií. 

Rovněž vyjadřoval schopnosti využívání sil k porážce nepřítele a tvorbě systému vlády. 

V novodobé historii, zejména po konci druhé světové války se výraz zařadil mezi pojmy 

managementu a stal se vyjádřením jedné z klíčových schopností a kompetencí 

vrcholových manažerů. [3] 
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3.2.2 Marketingová strategie 

Marketingová strategie si klade za cíl efektivní alokace omezených finančních zdrojů 

podniku určených ke zvýšení prodeje, udržování a zvyšování konkurenceschopnosti v 

rámci, kterého jsou činnosti orientovány na potřeby vybrané cílové skupiny a volbu 

marketingových nástrojů pro maximalizaci zisku. Zahrnuje definici marketingového 

mixu a techniky marketingové komunikace.   

 

Marketingovou strategii tvoří základní postupy a techniky využívané za účelem 

dosažení stanovených podnikových cílů. Na základě daných faktorů jsou odvozovány 

dílčí marketingové cíle podniku, kterými jsou výkonnostní cíle a rozpočtové cíle. 

Marketingové cíle určují směr vykonávaných marketingových činností pro určité časové 

období, zpravidla střednědobé (1-5 let). Rovněž zahrnuje postupy a nástroje pro 

maximálně účinné vyhledávání zdrojů určených k dosažení vytýčených cílů. Cílem 

marketingové strategie je vytvořit dlouhodobě výhodnou a stabilní tržní pozici podniku 

a dosahovat požadovaných výsledků v určeném období. Marketingová strategie musí 

být sestavována vždy na základě podnikových cílů a politiky.   

 

Marketingová strategie musí být definována vždy na základě komplexní podnikové 

strategie. Jedná se o souhrn postupů a nástrojů vytvořených na základě předpokladu 

budoucího vývoje trhu a situace podniku. Strategie jsou vždy tvořeny pro více situací 

(optimistická a pesimistická) na základě možnosti budoucího vývoje trhu, jež lze pouze 

těžko předpokládat.  Nemohou být ovlivňovány snahou interního prostředí společnosti. 

Jako podklad pro tvorbu plánů jsou využívány výsledky předchozího období. [3] 

3.2.3 Fáze realizace marketingové strategie 

Proces strategického marketingového řízení vychází z požadavků strategického plánu 

firmy. Jednotlivé fáze určují podklady pro vedení marketingových aktivit podniku. 

Cílem procesu je vhodné rozmístění výstupů podniku na trzích. Existují tři základní fáze 

marketingové strategie: 

 

 plánovací – proces marketingového plánování, tvorba marketingového plánu   
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 realizační – implementace marketingového plánu, rozdělení na dílčí plány   

 kontrolní – kontrola marketingové výkonnosti, marketingový audit [9] 

 

Plánovací fáze zahrnuje činnost marketingového plánování podniku, jejímž cílem je 

dosažení marketingových cílů za využití vhodných zdrojů. Všechny aspekty podnikání 

včetně marketingu jsou provozovány na základě plánování, které je klíčovým aspektem 

dlouhodobého úspěchu podniku. Marketingové plánování je prostředkem ke zlepšování 

komunikace, přizpůsobení se změnám trhu a objevování podnikatelských příležitostí.  

 

Marketingové plánování navazuje na další taktické činnosti podniku, například 

plánování výroby, řízení lidských zdrojů a plánování rozpočtu. Zpravidla se vytváří 

marketingový plán na období maximálně pěti let. 

 

Marketingový plán je dokument obsahující informace o předpokládané situaci na trhu a 

postupy, kterými firma hodlá dosáhnout stanovených marketingových cílů. Definuje 

tržní příležitosti a plány na udržení konkurenceschopnosti firmy, určuje marketingový 

rozpočet na příští období a zaměřuje se na budování pozice na cílových trzích. Po 

vyhotovení marketingového plánu následuje implementace jeho aspektů do běžných 

podnikových aktivit.   

 

Realizační fáze marketingové strategie je proces, kdy jsou v podniku systematicky 

zavedeny činnosti vedoucí k dosažení požadovaných cílů.   

 

Marketingový plán je vyhotoven pro relativně dlouhé období (až pět let), kvůli čemuž 

musí být rozdělen na roční taktické plány, které jsou postupně implementovány do 

podnikových aktivit. Ty jsou zhotoveny v souladu se strategickými plány podniku i 

marketingovým plánem, obsahují pouze detailnější informace o dílčích aktivitách 

procesu. Jednotlivé aspekty při realizaci marketingového plánu musí být přizpůsobeny 

změnám v organizační struktuře firmy, počtu zaměstnanců, rozsahu produkce, 

dlouhodobých cílům podniku, velikosti zákaznické základny, rozsahu exportu a dalším 

změnám, které nebyly zahrnuty v podnikových plánech.   

 



- 24 - 

 

Po zavedení marketingového plánu do činností podniku, musí být dané činnosti dále 

kontrolovány a upravovány na základě míry efektivity jednotlivých činností a změnách 

v tržním prostředí.[18] Kontrola bývá prováděna pomocí marketingového auditu, jehož 

součástí je kontrola marketingové výkonnosti. [10] 

 

Význam kontroly marketingové výkonnosti spočívá v analyzování míry efektivity 

jednotlivých činností procesu realizace marketingového plánu. Výsledné hodnoty jsou 

porovnávány s požadovanými výsledky dle plánu. V rámci kontroly jsou zavedena 

opatření a úpravy vedoucí ke zvýšení efektivity naplňování cílů marketingu. 

 

Marketingový audit analyzuje efektivitu naplnění marketingových cílů v minulém 

období. Jsou analyzovány změny v chování a preferencích zákazníků během uplynulého 

období, vývoj prodeje, efektivita marketingových akcí a rozpočtu. Výstupem 

marketingového auditu je písemné doporučení pro firmu obsahující konkrétní postupy 

pro zvýšení efektivity marketingového oddělení, které jsou dále zaneseny do stávajícího 

plánu. Jsou zhodnoceny úspěšné i neúspěšné aspekty uplynulého období a navrženy 

nové postupy pro zvýšení efektivity rozpočtu, eliminaci neefektivních propagačních 

nástrojů a sestavení dílčích plánů pro nadcházející období. [11]   

3.2.4 Marketingový mix 4P 

Tradiční pojetí marketingového mixu zahrnuje čtyři základní aspekty, které jsou pro 

marketingovou strategii i postupy podniku klíčové, jedná se o: 

 

 produkt (product) – charakteristika znaků produktu   

 cena (price) – cenová politika a strategie firmy   

 distribuce/místo (place) – distribuční kanály   

 propagace (promotion) – techniky propagace   

 

Jelikož podnikatelské prostředí již delší dobu podléhá neustálému tlaku dynamických 

změn, model marketingového mixu byl rovněž upravován a rozšiřován, pro 

přizpůsobení se potřebám zákazníků, v důsledku čehož může obsahovat další položky 
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jako lidé (people, 5P), procesy (processes) a materiální prostředí (physical evidence, 

7P). [12]   

 

Produkt 

Produkt, který je rovněž předmětem podnikání, je klíčovým aspektem marketingového 

mixu. Špatná volba či kvalita produktu je zdrojem ztrát či nedostačujících zisků 

podniku, přičemž ovlivnění situace dalšími faktory a aspekty marketingového mixu je 

omezená. Pokud se problémy firmy vztahují vůči kvalitě či volbě produktu, musí se 

firma primárně zaměřit na potřebné změny, jelikož disponuje vysokým rizikem 

bankrotu. Produktem může být jakýkoli předmět či služba, která je nabízena na trhu k 

uspokojení potřeb či přání zákazníka. Předmět prodeje je vždy následující:   

 

 Statek (vlastní výrobek, zboží) – předmět, který lze fyzicky zakoupit k 

vlastnímu využití (šampón, suroviny k vaření)   

 Služba – typ produktu zahrnující sociální aspekt, zákazník se účastní procesu 

poskytování služby (kadeřnictví, obsluha v restauraci) 

 

Prodejci často v rámci zvýšení konkurenceschopnosti kombinují jednotlivé typy 

produktu. Rozšířené dělení produktu zahrnuje případy, kdy se podnik rozhodne 

kombinovat službu a hmotné zboží, např. lze k výrobku zakoupit jeho instalaci, pokud 

se předpokládá, že klient nedisponuje schopnostmi sám výrobek instalovat 

 

 čistě hmotné zboží – pouze výrobek (klávesnice, židle, sklenice atd.)   

 hmotné zboží spojené se službou – zakoupení elektroniky + instalace produktu   

 služba zčásti spojená s hmotným zbožím – získání materiálů k učení na kurzu   

 čistá služba - klient nezískává fyzický produkt, kterým lze disponovat v 

budoucnu, například obsluha atd.   

 

Produkt je prostředek, který se na trhu snaží upoutat zákazníkovu pozornost, účely jeho 

využití jsou spotřeba (jídlo, kosmetika) či využívání (automobil, nábytek). Existuje 

několik vrstev produktu, které lze rozlišovat dle hloubky, do které charakteristika 

zasahuje:   
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 fyzický produkt – fyzické vlastnosti produktu, například velikost, váha, vizuální 

vzhled apod.   

 rozšířený produkt - fyzický doplněný o další aspekty, například značka, 

zákaznický servis, image   

 totální produkt – rozšířený produkt včetně aspektu životnosti, trendů [3]   

 

V silně konkurenčním prostředí současné doby je nutno disponovat způsoby jejich 

členění. Diferenciaci zboží, kde jsou produkty rozlišovány na základě pěti skupin 

aspektů: 

 

 fyzické rozdíly – množství, velikost, doba spotřeby, barva  

 rozdíly v dostupnosti – kamenné prodejny, e-shopy, telefonické objednávky  

 rozdíly v zákaznickém servisu – doba dodání, oprava produktu, trvání opravy 

produktu, instalace   

 ceny – cenové kategorie   

 rozdíly v image produktu - popularita značky, způsob propagace [13] 

 

Cena 

Cenová politika je úzce spojená s výkonností podniku, jelikož ovlivňuje jeho příjmy a 

zisky, které jsou podmíněny stanovením vhodné ceny. Od této ceny se odvíjí množství 

prodaného zboží. Cena z velké části ovlivňuje řadu hlavních výkonnostních ukazatelů 

firmy (klíčové výkonnostní ukazatele zisku (obchodní marže, přidaná hodnota), 

rentability atd.). Důležitost ceny je klíčová kvůli skutečnosti, že se jedná o aspekt 

marketingového mixu, který je primárně spojen s příjmy a zahrnuje většinu příjmů 

podniku vzešlých z položek marketingového mixu. 

 

Zatímco produkt je silně neměnným aspektem, cenu lze relativně snadno upravovat. 

Jeho flexibilita může být pro podnik jak pozitivním, tak negativním prvkem. Podnik se 

musí umět přizpůsobovat trhu, zároveň si udržovat stálé zákazníky a získávat nové. 

Pokud cena dosahuje rapidních skoků, představuje to problém například u spotřebního 

zboží, kdy mají lidé tendence nakupovat do zásoby pouze za nízké ceny, které se pro ně 
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stávají standartními. Cenová strategie je velmi důležitý nástroj marketingu a jednotlivé 

podniky ji řeší individuálně, přestože se často musí přizpůsobovat konkurenci. 

Rozhodnutí je učiněno na základě zvolené cenové strategie, kdy si podniky volí mezi 

čtyřmi základními možnostmi: 

 

 orientace na nízké náklady - nízké náklady jsou voleny kvůli nízké konečné 

ceně, která má přilákat zákazníka, produkt disponuje nízkou kvalitou produktu 

a minimální životností   

 orientace na produkci výrobku s unikátními vlastnostmi - specifické odlišení 

vlastností výrobku od konkurence a substitutů, cena je zpravidla vyšší, 

unikátnost produktu má motivovat zákazníky k zaplacení vysoké částky   

 kombinace obou předchozích - snaha o zvýšení konkurenceschopnosti, vhodná 

kombinace má zpravidla pozitivní vliv na příjmy podniku   

 strategie přizpůsobování - náklady a konečná cena je totožná s konkurenčními 

podniky atd.[14] 

 

Místo 

V české terminologii je často využíván zcela přesný pojem místo. Daný aspekt má 

zahrnovat distribuční kanály podniku, jejichž účelem je dostat produkt od výrobce ke 

spotřebiteli. Existuje několik různých způsobů, kterými může být produkt distribuován. 

Klasická distribuční cesta je nevyužívanější možností, kdy výrobek prochází několika 

přesuny převážně mezi sklady a velkoobchody.   

 

Ve výrobním podniku je produkt umístěn ve skladu, ze kterého dále putuje do 

velkoobchodu, následně do maloobchodu a ke konečnému spotřebiteli. Ve všech fázích 

může být výrobek dále uskladňován či probíhají manipulační přesuny mezi 

jednotlivými sklady. Alternativou je například prodej vstupenek na hokejový zápas, kdy 

musí být lístky vyrobeny a následně jsou prostřednictvím prodejních míst přesouvány k 

zákazníkům. 
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Alternativou klasického způsobu distribuce je tzv. multilevel marketing (MLM), kdy je 

cesta produktu ke spotřebiteli značně zkrácená, zboží v podstatě od firmy putuje k 

distributorovi a následně k zákazníkovi, přičemž může být v mezičase uskladněno. 

 

Další formou distribuce je franšíza, kdy firma drží licenci k prodeji produktů značky 

dané firmy, čímž je distribuce produktu outsourcovaná za stanovených podmínek na 

třetí osobu. Tato osoba je zodpovědná za prodej. Forma distribuce je často přínosná pro 

obě strany.  

 

V současnosti je často využívaná forma distribuce, kdy je zboží e-shopu přemísťováno 

mezi sklady, např. mezinárodně a následně je z nejbližšího skladu zasláno na adresu 

konečného zákazníka.   

 

Propagace 

Spojení zákazníka se společností je zprostředkováno formou propagování produktu. 

Účelem produktu je dostat se do podvědomí zákazníků a přimět zákazníka k jeho koupi, 

zvýšit povědomí široké veřejnosti o produktu a rovněž zvýšit atraktivitu produktu 

v očích cílové skupiny zákazníků. Zahrnuje komunikaci se zainteresovanými stranami 

podniku, zejména zákazníky. V rámci propagace jsou řešeny následující aspekty:  

 

 nástroje komunikace   

 kanály komunikace   

 rozpočet na propagaci a komunikaci s klientem   

 vlastnosti produktu [15] 

 

Hlavním nástrojem propagace je komunikační mix. V něm jsou řešeny konkrétní 

aspekty propagace jako reklama, osobní prodej, podpora prodeje a public relations. 

Výběr komunikačních nástrojů zejména ovlivňují čtyři faktory – typ trhu produktů, 

etapa životního cyklu produktu a volba strategie (push/pull). Každá firma na základě 

své velikosti a prostředků určuje zaměření komunikace s klienty, existují dva základní 

typy: 
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 Nadlinková komunikace – zákazník nepřichází do styku s klientem, jedná se o 

reklamu v médiích, která je zpravidla nákladná, levnější alternativa jsou letáky, 

PPC reklama či billboardy.   

 Podlinková komunikace – zákazník přichází do přímého kontaktu s produktem, 

má možnost testování produktu, jedná se o objektivní a přímý nástroj 

propagace (promo akce). [13] 

3.2.5 Risk management 

Risk management patří mezi aspekty vedení podniku, které se zabývají vedením 

společnosti a činnostmi spojenými se zvládáním rizik ohrožující daný podnik. Ke 

snížení či eliminaci rizik jsou využívány nejrůznější analytické přístupy, jejichž účelem 

je maximální zajištění potenciálních ztrát podniku a minimalizace rizikových situací. 

Jedná se o průběžné analyzování činností podniku se zaměřením na všechny druhy 

rizik.   

 

Risk management je systém činností, které vedou k analyzování rizik a nalézání 

způsobů jejich minimalizace. Zahrnuje hodnocení, financování, monitorování a 

aktualizování procesu snižování rizik podniku. Pro jeho úspěšnou implementaci je 

nutno jej provádět pravidelně a stávající proces přizpůsobovat podmínkám současné 

situace.  

 

Účely a cíle řízení rizik:   

 

 pomáhá podniku eliminovat nestabilitu zisku   

 udržuje stabilní a spolehlivé finanční zabezpečení společnosti   

 zajišťuje maximalizaci hodnoty podniku pro účely akcionářů   

 

V rámci risk management jsou aplikovány účelné činnosti zajišťující plnění 

stanovených cílů. Především se jedná o předcházení vzniku a realizace rizik, které 

zahrnuje nejen pojištění a další formy ochrany majetku, finančních prostředků, zdraví 

apod. Rovněž také omezování rozsahu potenciálně vzniklých škod, například fyzické 

úpravy na majetku (ochranné postřiky atd.).  [2] 
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3.3 Metody analýzy podnikatelského prostředí 

Důvodem analyzování podnikatelského prostředí je identifikace vlivů působících na 

podnik. Každá z analýz musí vycházet z aktuálních dat a vlivů. Z toho důvodu musí být 

zhotovovány pravidelně a zejména identifikovat změny probíhající v externím a 

interním prostředí firmy. Analýza vnějšího prostředí v práci bude zhotovena pomocí 

SLEPT analýzy a Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil. Vnitřní prostředí firmy je 

analyzováno pomocí SWOT analýzy, která charakterizuje silné a slabé stránky ve 

spojení s příležitostmi a hrozbami podniku představující oblast vnějších faktorů 

působení.[17]   

3.3.1 SLEPT analýza 

SLEPT analýza vychází z původní PEST analýzy, jež analyzuje čtyři základní aspekty 

podnikatelského makroprostředí. Cílem analýzy je identifikace vlivů působících na 

podnik a nalezení vhodných opatření k minimalizaci potenciálních ztrát. V rámci 

SLEPT analýzy je hodnoceno pět oblastí vlivů:   

 

 sociální a kulturní (social)   

 legislativní (legal)   

 ekonomické (ekonomic)   

 politické (politic)   

 technologické (technologic)   

 

Kulturní faktory zahrnují preference cílových skupin, zvyky a trendy společnosti. 

Poptávka po zboží je ovlivněna osobními preferencemi, životní stylem zákazníků a 

preferencemi v rozdělení příjmů. V rámci sociálních faktorů je řešen například 

demografický vývoj populace a úroveň vzdělání.   

 

Legislativní faktory se zabývají právní úpravou spojenou s odvětvím, v němž podnik 

obchoduje. Identifikuje pravidla a omezení vyplývající z legislativy a norem odvětví. 

Patří zde zejména vyhlášky, zákony, normy, daňová politika, pracovní právo atd. 
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Ekonomické faktory významně ovlivňují zisky podniku a podmínky prodeje. Rovněž 

mají silný vliv na poptávku, vzhledem k míře kupní síly obyvatelstva. Jedná se o 

makroekonomické ukazatele HDP, míru inflace, ekonomický růst, kupní sílu, 

průměrnou mzdu apod.   

 

Politické faktory jsou často klíčové pro vývoj podnikání. Podpora státu je pro mnoho 

typů podniků velmi důležitá, jelikož získávají finanční podporu státu pro svůj rozvoj a 

působení. Pro podnik je důležitý postoj současné politiky vůči podnikání a politická 

stabilita. 

 

Technologické možnosti určují možnosti podniku a jeho rozvoje. Technologie 

napomáhají zrychlení a automatizaci podnikových procesů a snížení nákladů na výrobu. 

Jedná se například o podporu a výdaje státu na vědu a výzkum, vlastní vývoj produktu, 

nové technologie, patenty a vynálezy a obecná technologická úroveň státu. 

 

Analýza existuje v několika variacích, kdy základní formou je PEST analýza. PEST 

analýza řeší výše uvedené faktory, přičemž legislativní faktory jsou zahrnuty společně s 

ekonomickými. Firma se může rovněž zabývat ekologickými faktory (PESTE), 

demografickými faktory a vzděláním (STEEPLED). [18] 

3.3.2 Porterova analýza pěti sil 

Porterova analýza slouží k analýze mikroprostředí podniku. Poskytuje vhodné 

informace pro určení konkurenční strategie podniku. Konkurenční model zahrnuje 

systematický popis vlivů bezprostředně působících na podnik. Model zdůrazňuje 

zaměření na působení konkurenčních vlivů a vzájemnou rivalitu na trhu. Ta je 

vyjádřená působením pěti konkurenčních sil, které značným způsobem ovlivňují 

konkurenceschopnost podniku. Podstatou metody je vytvoření předpokladu vývoje 

konkurenční situace v analyzovaném odvětví na základě odhadu vývoje zkoumaných 

aspektů. Analýza je definována na základě pěti faktorů konkurenčního prostředí 

firmy.[17]   

 

 současní konkurenti   
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 noví potenciální konkurenti v odvětví   

 vyjednávací síla dodavatelů   

 vyjednávací síla odběratelů   

 hrozba substitutů   

 

Vzájemná konkurence mezi jednotlivými podniky vzniká z potřeby zlepšit své 

postavení na trhu. Existují jisté okolnosti, za kterých se konkurence zvyšuje. Jedná se o 

vysoký počet firem působících na trhu ve vzájemné konkurenci s podobnou velikostí a 

silou, nízké tempo rozvoje daného odvětví (tržní podíl lze zvýšit pouze na úkor 

konkurenta), fixní nebo skladovací náklady jsou nadprůměrné ve vztahu k prodejní ceně 

produktu či obor disponuje vysokými náklady na odchod z odvětví, např. z důvodu další 

nepoužitelnosti aktiv.[19]   

 

Porterova analýza odhaluje míru ohrožení podniku, v důsledku vstupu nových 

konkurentů do odvětví. Hrozba vstupu nového konkurenta na trh je ovlivňována 

specifiky daného odvětví. Především se jedná o obtížnost vstupu nového konkurenta na 

trh a existující bariéry vstupu do odvětví. V rámci Porterova modelu jsou posuzovány 

faktory jako kapitálová náročnost odvětví (výše vstupní investice), stupeň diferenciace 

produktu (šířka sortimentu na trhu). Problémem vstupu do odvětví mohou být rovněž 

legislativní zábrany vládní politika, dostupnost know-how a získání kvalitní technologie 

a postupů pro úspěšný vstup do daného odvětví.  

 

V některých případech mají dodavatelé významný vliv na výši nákladů na výrobu 

produktu či provozování služby. Svým přístupem mohou ovlivňovat konečnou cenu a 

kvalitu dodávaných surovin a polotovarů. Jejich postavení je závislé na postavení 

daného dodavatele na celém trhu a rovněž na míře dominance jeho postavení vůči 

konkrétnímu odběrateli. Sílu dodavatelů ovlivňují především faktory, mezi něž patří 

například vysoké náklady na změnu dodavatele, pověst dodavatele na trhu, kartelové 

dohody apod.  

 

Firma může mít dvě možnosti odbytu svých produktů, a to odběratele nebo zákazníky. 

Odběratel je fyzická či právnická osoba vykupující produkt za účelem dalšího 
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zpracování či prodeje. Zákazníkem je myšlen konečný spotřebitel (supermarket = 

odběratel, nakupující v supermarketu = zákazník). Dle výše uvedeného lze říci, že 

odběratel patří k velkoobchodnímu zákazníkovi, zároveň je také větší jistota jeho 

pravidelného návratu. Preference či požadavky obou z nich mohou výrazně ovlivňovat 

zisky celého odvětví svým tlakem na konečnou cenu a kvalitu produkce. Sílu daných 

faktorů udává především množství odběratelů a existence substitutů (alternativy 

produktů). Například materiál a součástky tvoří značnou část nákladů, v důsledku čehož 

jsou odběratelé ochotni hledat nejvíce vyhovující dodavatele. [20]   

 

Existence a hrozba substitutů je podstatná pro určování konkurenční strategie. Zisky a 

atraktivitu odvětví ovlivňuje počet a dostupnost substitutů. Pokud nabízený produkt lze 

snadno nahradit jiným, atraktivita odvětví tím klesá. Při vývoji nových produktů jsou 

zásadními faktory pro hodnocení nejdříve konkurenční produkce, která je posuzována 

na základě užitné hodnoty a kvality produktů.  Dalším faktorem je obtížnost přechodu 

ke koupi a užívání substitutu, kdy v některých případech může být zákazníkovi jedno, 

od které firmy daný produkt kupuje, například pečivo. Riziko volby substituce lze u 

zákazníka ovlivnit prostřednictvím zákaznického servisu. [19]   
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3.3.3 SWOT analýza 

SWOT analýza je základním a nejvyužívanějším nástrojem strategického managementu. 

Soustřeďuje se na analýzu vnitřního i vnějšího prostředí podniku, kdy jsou získané 

podklady využity pro určení a zhodnocení tržní pozice. SWOT analýza je rovněž 

součástí tvorby strategického profilu společnosti. Vychází z identifikace a následného 

zhodnocení čtyř základních faktorů:   

 

 silné stránky (strengths)   

 slabé stránky (weaknesses)   

 příležitosti (opportunities)   

 hrozby (threaths)   

 

Silné stránky firmy pomáhají upevňovat její tržní pozici. Zajišťují stabilitu a rozvoj 

společnosti, její dobrou image i výkonnost. Za silné stránky lze považovat pouze 

přidanou hodnotu nad konkurenčními značkami, speciální kompetence zaměstnanců, 

možnost vyšších investic do rozvoje.   

 

Slabé stránky snižují hodnotu firmy, její majetek, možnosti, tržní hodnotu apod. Cílem 

firmy je jejich eliminace a získání konkurenční výhody. Slabé stránky firmy zahrnují 

např. vysoké náklady s nevyužitím volných kapacit, špatnou image firmy či značky, 

omezené možnosti propagace. 

 

Příležitosti patří k vnějším aspektům, které firmě přinášejí potenciální příležitosti 

pro uplatnění na trhu. Cílem podniku je jejich identifikace a následné využití k 

získání konkurenční výhody. Příležitostí pro firmu může být zlepšení státní 

podpory, přístup k novým technologiím, možnost spolupráce s novými partnery či 

dodavateli a další.   

 

Hrozby přicházejí z vnějšího prostředí firmy, jež nemohou být firmou ovlivňovány. 

Podnik je musí identifikovat, zhodnotit závažnost jejich dopadů na podnik a zajistit 

eliminaci možných ztrát například pojištěním. Firma je ohrožována zejména snížením 
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poptávky v důsledku poklesu kupní síly, ztrátou významného dodavatele, vznikem nové 

konkurence apod. 

 

Jednotlivé aspekty SWOT analýzy jsou zaznamenány do matice. Mohou jim být 

přiřazeny hodnoty, které určují jejich důležitost. Následně se silné stránky porovnávají s 

příležitostmi a slabé stránky s hrozbami. [21] 

 

Obrázek 3: Matice SWOT (24) 
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4 ANALYTICKÁ ČÁST 

4.1 Charakteristika společnosti ALL SPORTS a.s. 

V této části diplomové práce se zaměřím na představení analyzované společnosti. 

Pomoci Porterova modelu pěti konkurenčních sil je zhodnoceno riziko vstupu 

potenciálních konkurentů, sílu dodavatelů a kupujících, hrozbu stávajících konkurentů a 

substitučních výrobků. V analýze SLEPT zhodnotím jednotlivé vlivy, které ovlivňují 

činnost společnosti. Dále zhodnotím firmu za pomoci SWOT analýzy, kde 

charakterizuji její silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby.  

4.1.1 Základní údaje o společnosti 

Obchodní firma: ALL SPORTS a.s. 

Právní forma:  Akciová společnost  

Sídlo společnosti:  Poděbradská 541/29, 190 00 Praha 9 

Stav subjektu:  Aktivní subjekt  

Identifikační číslo:  26770164 

Datum vzniku:  21. 3. 2003 

Základní kapitál společnosti činí 2 000 000 Kč, je tvořen vkladem jednoho společníka, 

MVDr. Dušanem Novotným. 

Statutárním orgánem a zároveň jednatelem společnosti v jedné osobě je Mgr. Igor 

Novotný. Podepisování smluv se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj 

podpis jednatel podniku. 

4.1.2 Předmět podnikání společnosti 

Firma ALL SPORTS a.s. byla založena v 2003. S příchodem nového akcionáře v roce 

2005 firma začala prosperovat a momentálně působí jako jednička na trhu. Její hlavní 

sídlo se nachází v Praze. Ovšem centrála, hlavní sklady, vzorkovny a kanceláře jsou 

umístěny v Brně. ALL SPORTS a.s. je výhradním distributorem hokejového vybavení a 

oblečení značky Bauer pro Českou republiku. Velkou konkurenční výhodou společnosti 

je vlastní síť maloobchodních prodejen po celé České republice. Momentálně provozuje 
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9 prodejen, které se nacházejí v Brně, Ostravě, Zlíně, Litvínově, Mariánských Lázních, 

Karlových Varech, Znojmě, nově otevřená prodejna v Děčíně. Velmi významným 

milníkem pro společnost bylo rozšíření prodejny v Českých Budějovicích, která se 

tímto krokem stala největší prodejnou hokejového vybavení nejen v České republice, 

ale také po celé Evropě. Vzhledem k jednotné maloobchodní strategii podniku nesou 

tyto prodejny značné množství společných vlastností. Všechny prodejny, vzhledem ke 

své aktivitě, jsou umístěny u zimního stadiónu, mají stejný interiér. Navíc, všechny 

prodejny jsou vybaveny bruskou a jejím příslušenstvím, je tedy možnost využít 

plnohodnotného servisu bruslí ve všech obchodech společnosti ALL SPORTS a.s. 

Podnik též nabízí své zboží prostřednictvím e-shopu na podnikových webových 

stránkách. Díky spolehlivosti, vstřícnému přístupu společnosti a především kvalitě 

výrobku začala firma spolupracovat i s významnými obchodními řetězci 

(13franchisingových prodejen), které nabízejí hokejové vybavení, doplňky a oblečení 

značky Bauer, ale také s profesionálními i amatérskými hokejovými kluby v ČR. Mezi 

nejznámější kluby, které spolupracuji se společností ALL SPORTS a.s. patří HC 

Kometa Brno, HC Sparta Praha, HC Verva Litvínov, HC Karlovy Vary, Piráti 

Chomutov. 
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4.1.3 Organizační struktura 

Struktura společnosti ALL SPORTS a.s. má celkem 49 zaměstnanců. Nejvýše 

postaveným je jednatel, který společnost zastupuje, dále čtyři manažeři a zbytek tvoří 

provozní zaměstnanci a prodavači.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Organizační struktura společnosti ALL SPORTS a.s. (autor) 

 

4.2 Prodejní místa společnosti ALL SPORTS a.s. a jejich rozšíření 

Tato diplomová práce navazuje na bakalářskou práci z roku 2015, která byla zaměřena 

na hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení. Na základě této 

bakalářské práci došlo ve společnosti ALL SPORTS a.s. ke stanovení nových strategií.  

ALL SPORTS a.s. je oficiálním distributorem značky Bauer pro ČR. Tržby společnosti 

jsou z třetiny tvořeny distribucí výstroje do hokejových klubů. Významnou část tvoří 

velkoobchodní prodej – odběratelům, kteří provozují vlastní prodejny či e-shopy a 

poslední třetinu dělají prodeje prostřednictvím vlastních podnikových prodejen. Kromě 

vlastních devíti prodejen a e-shopu má společnost i síť franchísantů (13 prodejen), 

kterým byl vybrán obchod, který musí z 95% prodávat produkty společnosti ALL 

SPORTS a.s. (tedy značku Bauer). 

Jednatel společnosti 

Sales manager Store manager Product manager Marketing manager 

Nákup 

produktů 

velkoobchod skladování plánování 

logistika maloobchod 
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Obrázek 5 - Mapa vlastních prodejen (25) 

 

Společnost ALL SPORTS a.s. vlastní devět prodejen se zbožím značky Bauer, kde jsou 

k dispozici všechny potřeby spojené s hokejem, a to pro všechny věkové kategorie. 

 

 

Obrázek 6 - Mapa franchiseových prodejen (25) 

 

Společnost ALL SPORTS a.s. má dále smlouvy s franchisanty, kteří prodávají hokejový 

sortiment značky Bauer, těchto prodejen je již více než prodejen vlastních. Jak 

zobrazuje výše uvedený obrázek, těchto prodejen je 13-náct. 
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Vzhledem k tomu, že společnost nemá mnoho vlastních prodejen a více využívá 

franchisanty, rozhodlo se vedení společnosti k těmto strategickým cílům: 

 

 Vybudování silné maloobchodní sítě prodejen, která bude maloobchodní trh 

s hokejovým vybavením zcela ovládat, společnost ALL SPORTS a.s. nebude tak 

závislá na ostatních prodejcích.  

 

 Hlavním cílem společnosti je otevření nových prodejen, a to v Praze a Hradci 

Králové, tj. termín pro otevření těchto prodejen si společnost stanovila do 

31.12.2017, kde prostor pro marketingovou strategii a rozšíření povědomí o této 

prodejně a tím dosažení ziskovosti byl stanoven do 31.03.2019. Praha a Hradec 

Králové jsou nejen velkými krajskými městy, ale zároveň se zde hraje mnoho 

hokejových zápasů. Dále odtud pochází i mnoho hokejových hráčů a tedy i 

fanoušků, kteří si také v obchodech společnosti ALL SPORTS a.s. přijdou na 

své. 

 

 Zvýšení podílů smluvních profesionálních klubů, kterým jsou dodávány 

výstroje. Tyto kontrakty jsou uzavírány především prostřednictvím zákulisních 

vyjednáváních, osobních sympatiích mezi vedením klubu a vedením společnosti 

ALL SPORT a.s. či požadavkem klubů na co největší marketingové protiplnění. 

Nejvýznamnějším aspektem tohoto cíle jsou právě obchodní zástupci, kde každý 

bude obstarávat svůj region a oslovovat hokejové týmy a hokejové školy. 

 

 Specifikace společnosti uvádí, že do 31. 12. 2017 firma naváže spolupráci s 

třemi obchodními zástupci. Zhodnocení výsledků plynoucích ze spolupráce 

budou zhodnoceny po roční spolupráci s obchodními zástupci. 

4.2.1 Marketingové aktivity vyplývající z nově zadaných strategických cílů 

 Sjednání reklamních smluv s kluby - hlavním parametrem z marketingového 

pohledu zde bude využití určitých druhů slev na odběr zboží. 
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 On-line marketing - investice do webových stránek, oslovení externích IT - 

společností či založit vlastní IT - oddělení. 

 

 Výkonnostní reklama PPC – inzerce ve vyhledávacích sítích Adwords, Sklik či 

reklamní síť Facebook. Hlavním cílem teto aktivity je přivést zákazníky na e-

shop, kde se naučí nakupovat nebo zde alespoň nalezou inspiraci pro osobní 

návštěvu u jedné z prodejen společnosti ALL SPORTS a.s. 

 

 Propagace pomocí Facebookových stránek, zaměření se na zavádění novinek na 

trh, cílem této aktivity tedy není primárně prodej, ale rozšíření povědomí o 

novinkách značce, atd. 

 

 Merchadising -  komplexní péče o zboží a POP prostředky v místě prodeje, 

jehož hlavní náplní je zajištění odpovídajícího stavu zásob, vystavení produktu a 

zvyšení atraktivity prodejního místa. 

 

 Outdoorová reklama na podporu prodejen - oslovování potencionálních 

zákazníků 

 

 Sponzoring různých hokejových škol a turnajů, kde dojde ke zvýšení povědomí 

o značce a prodejnách - zviditelnění značky na hokejových zápasech 

 

 Služby grafika a digitální agentury na správu PPC 

 

4.3 Analýza současné strategie společnosti ALL SPORTS a.s. a 

doporučení z ní vyplývající 

Společnost ALL SPORTS a.s. má v současné době podepsanou smlouvu se sportovní 

značkou Bauer, kterou prodává na českém trhu. V současné době společnost disponuje s 

devíti kamennými prodejnami a dále své produkty prodává pomocí e-shopu. Výrobce 

značky Bauer uzavírá vždy smlouvu s obchodní společností za účelem prodeje jejich 

značky na určitém území. Společnost ALL SPORTS a.s. má uzavřenou smlouvu na tři 
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roky, kde účelem této smlouvy je prodej sportovní hokejové značky Bauer na území 

České republiky. Hokejová značka Bauer však patří k celosvětově známým sportovním 

značkám pro hokejové hráče i fanoušky. Výrobce značky Bauer má však podepsané 

individuální smlouvy za účelem prodeje, a to pouze na určitém území. Nemělo by se 

tedy stávat, že obchodní společnost, která má uzavřenou smlouvu s výrobcem značky 

Bauer na území daného státu bude nabízen výrobky značky Bauer na území jiného 

státu. Společnost ALL SPORTS a.s. dále nabízí výrobky značky Bauer na e-shopu.  

 

Cílem této diplomové práce je identifikace rizik při uplatnění marketingové strategie 

společnosti ALL SPORTS a.s. pro dosažení cíle, se práce nejprve zaměřuje na analýzu 

současné marketingové strategie společnosti ALL SPORTS a.s., tato analýza je 

zpracována pomocí marketingového mixu, SLEPT analýzy a Porterova modelu pěti sil. 

4.3.1 Marketingový MIX 

Základním cílem marketingového mixu, který je velice důležitým aspektem pro 

rozhodování v rámci celé marketingové strategie je zhodnocení současného stavu v 

oblasti marketingu ve společnosti ALL SPORTS a.s. 

 

Produkt  

Společnost ALL SPORTS a.s. je obchodní společností a prodává sportovní hokejovou 

značku Bauer. Produktem obchodní společnosti ALL SPORTS a.s. jsou tedy výrobky 

společnosti BAUER hockey inc. Společnost ALL SPORTS a.s. nemá přímý vliv na 

jakékoliv parametry prodávaného zboží.  
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Obrázek 7 - Nejprodávanější zboží značky Bauer (26) 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost ALL SPORTS a.s. je pouze prodejcem zboží, 

které prodává na základě smlouvy s výrobcem a nemůže tak přímo ovlivňovat jakékoliv 

parametry prodávaného zboží je část této práce zaměřující se na produkt pouhým 

představením toho o jaké zboží se jedná, nikoli konkrétní analýzou.  

 

A proto, že se tato diplomová práce zaměřuje na identifikaci rizik při uplatnění 

marketingové strategie, je velice nutné znát produkt. Společnost ALL SPORTS a.s. 

generuje zisk z prodeje zboží, všechny marketingové strategie směřují k co nejvyššímu 

prodeji zboží, a to za co nejvyšší možnou cenu. Pro dosažení maximálního zisku je 

důležité znát mnoho parametrů týkající se konkurence, trhu, sociálního zázemí a 

zejména zákazníků. Všechny tyto parametry však plynou z toho, o jaký produkt se 

jedná. V první řadě je tedy nutné správně představit produkt společnosti, protože 

produkt pomocí marketingové strategie generuje zisk nikoli naopak.  

 

Mezi produkty značky Bauer nepatří pouze potřeby pro hráče a brankáře, ale i další. 

Prodejní sortiment je u značky Bauer rozdělen následovně: 

 

 Hráč - zboží značky Bauer má největší zastoupení právě pro hráče, a to pro 

hráče všech věkových kategorií. Hráč hokeje se v sortimentu této značky nejen 
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perfektně vybaví všemi potřebami na hraní, ale zároveň se také může plně ošatit. 

Tato kategorie produktů se podílí na celkových tržbách společnosti 81,75 %. 

 

 Brankář -  brankáře ostatní sportovní prodejny často řadí mezi hráče, značka 

Bauer má pro brankáře rozdělený speciální oddíl, každý brankář tak získá nejen 

moderní vkusné vybavení, ale hlavně je vše bezpečné. Kategorie výstroje pro 

brankáře se i přes svůj potencionál podílí na celkových tržbách společnosti 

pouze 11, 67 %. 

 

 Ribano - velký výběr moderního a kvalitního termoprádla s technologií 37.5 s 

možností jednodílného či dvoudílného (triko a kalhoty). Prodej tohoto artiklu se 

podílí na celkových tržbách společnosti 2,3 %. Vliv na výši tohoto podílu může 

mít i cena, která je několinásobně nižší nežli u ostatních produktů v nabídce. 

 

 In-line - vybavení pro in-line hokej je rozdílné zejména v typu bruslí. Prodej 

vybavení pro in-line hokejisty tvoří 2,3 % tržeb společnosti. 

 

 Textil - stejně, jako ostatní sportovní značky, i značka Bauer nabízí volnočasový 

textil v podobě kalhot, mikin, čepic s nápisem Bauer a dalšího oblečení, které 

není přímo určené na hokejový zápas. Nabídka čepic, trik, bund a dalších 

textilních výrobků s logem Bauer generuje společnosti 1,45 % podíl na tržbách. 

 

 Street hockey - vybavení pro pouliční hraní hokeje. V tomto sortimentu jsou 

zejména speciální branky, hokejky a další vybavení. Tato nová kategorie 

sortimentu v nabídce společnosti vzhledem k nízkým zásobám generovala pouze 

zanedbatelných 0,43 % tržeb. 

 

 Poradna - poslední záložkou prodejního sortimentu je poradna zaměřená na 

vysvětlení jednotlivých parametrů a potřeb týkajících se funkčnosti nabízeného 

zboží 
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Cena  

Tvorba cen patří mezi citlivá témata každé obchodní společnosti u společnosti ALL 

SPORTS a.s. je problematika tvorby cen složitější s ohledem na to, že prodává jednu 

značku, kde s výrobcem na její prodej prodlužuje licenci o prodeji každé tři roky. 

Vzhledem k tomu, že společnost ALL SPORTS a.s. neposkytla žádná data týkající se 

tvorby a vývoje cenové hladiny výrobků společnosti, zaměřuje se tato práce na cenovou 

hladinu pomocí výkazů, a to zejména v podobě obchodní marže a přidané hodnoty. 

 

Pro zhodnocení cenové relace tato práce vychází z účetní závěrky za rok 2015, která 

vyčísluje hospodaření společnosti za poslední tři roky (účetní závěrka společnosti je 

auditovaná a veřejně dostupná na obchodním rejstříku).  

 

Hospodaření společnosti znázorňuje následující grafické znázornění, kde byly vybrány 

z výkazu zisku a ztráty základní ukazatele, na základě kterých je možno posoudit  

hospodaření společnosti. 

 

 

Graf 1 - Vývoj hospodaření společnosti ALL SPORTS a.s. (autor, dle účetní uzávěrky 

roku 2015) 

 

Vzhledem k tomu, že se tato kapitola zaměřuje na cenovou politiku a její vývoj, kde 

mezi nejdůležitější ukazatele patří právě obchodní marže, je cenová hladina posuzována 

právě na základě tohoto ukazatele. Obchodní marže ve sledovaném období rostla. Pro 
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přesnější srovnání vývoje hospodaření je vyčíslena horizontální analýza těchto 

vybraných ukazatelů, která je znázorněna v následující tabulce. 

 

  2014/2013 2015/2014 

Tržby za zboží  124,47% 108,66% 
Náklady vynaložené na prodané zboží  124,28% 110,45% 
Obchodní marže  125,06% 103,17% 
Přidaná hodnota  135,31% 98,01% 
Provozní VH  151,52% 79,18% 
VH za úč. Období  202,61% 48,68% 

 

Tabulka 1 - Horizontální analýza (autor, dle účetní uzávěrky roku 2015) 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že v roce 2014 tržby za zboží rostly stejným tempem 

jako náklady na vynaložené zboží, tedy i obchodní marže vykazuje téměř stejných 

hodnot. Společnost však zaplatila méně na službách a přidaná hodnota tak rostla rychleji 

než tržby za prodej zboží a obchodní marže. Mzdové náklady rostly pomaleji než výše 

uvedené parametry a zejména díky tomu došlo k rychlejšímu růstu provozního zisku. 

Společnost ALL SPORTS a.s. nakupuje ze zahraničí a prodává na území České 

republiky. Díky tomu finanční výsledek hospodaření značně ovlivňuje výsledek 

hospodaření za účetní období. Je však nutné říci, že nárůst v roce 2014 nebyl způsoben 

kurzovými rozdíly, ale výnosy z dlouhodobého finančního majetku. V roce 2015 se 

však situace otočila a náklady vynaložené na prodej zboží rostly rychleji než tržby za 

zboží a došlo tak i k výrazně pomalejšímu růstu obchodní marže. Vzhledem k mírnému 

nárůstu nákladů za služby došlo k poklesu přidané hodnoty a s tím i provozního 

výsledku hospodaření. V roce 2015 výrazně poklesl hospodářský výsledek za účetní 

období oproti roku 2014, dojde-li k porovnání s rokem 2013, jsou hodnoty téměř 

srovnatelné. V roce 2014 došlo k vykázání vysokého hospodářského výsledku díky 

prodeji dlouhodobého finančního majetku - jedná se u společnosti ALL SPORTS a.s. o 

ojedinělou transakci. Z výše provedené analýzy lze konstatovat, že hospodaření 

společnosti je stabilní. 

 

Vzhledem k porovnání vývoje tržeb za prodané zboží, nákladů vynaložených na 

prodané zboží a obchodní marže lze říci, že cenová politika společnosti je vyrovnaná.  
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Zajímavostí by však byla analýza za rok 2016, kdy těsně před krachem společnosti 

BAUER Hockey Inc. jej zachránil majetný investor z Kanady. 

 

Distribuční kanály – segmentace odběratelů  

Vzhledem k faktu, že se společnost zabývá jak velkoobchodem, tak maloobchodem ale i 

servisem profesionálních hokejových klubů, je nutné provézt analýzu tržeb jednotlivých 

zákaznických segmentů a hrubý zisk, který tyto segmenty společnosti generují. 

Společnost zákazníky segmentuje na následující kategorie: 

 

 B2C - prodej koncovým zákazníkům prostřednictvím vlastních prodejen a e-

shopu 

 nezávislí prodejci – velkoobchodní prodej prodejcům hokejové výstroje, kteří 

provozují vlastní prodejny či internetové obchody 

 franchisingoví partneři  - provozovatele kamenných prodejen, kteří prodávají 

z 95 % výrobky Bauer. Tito zákazníci mají nadstandardní marketingovou 

podporu a výhodné slevové podmínky na nákup zboží 

 hokejové kluby - zákazníci z řad hokejových klubů, kteří nakupují 

organizovaně pro celý tým.  

 Sporttisimo s.r.o. – sportovní obchodní řetězec, který působí na mnoha trzích 

Evropy se sídlem v České republice. Tento zákazník zpravidla odebírá 

omezený sortiment, který je vyráběn přímo pro něj, tak aby vyhovoval jeho 

požadavkům, především na cenu. 
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V tabulce níže můžete vidět jakých tržeb a při jakém hrubém zisku je dosahováno u 

jednotlivých zákaznických segmentů. 

 

Zákaznický segment Tržby (Kč) Hrubý zisk (Kč) Marže (%) 

B2C 45 027 069  16 935 066  38 

Nezávislí prodejci 64 018 783  14 254 486  22 

Hokejové kluby 52 850 118  21 322 409  40 

Franchisingoví partneři 43 954 287  12 332 861  28 

Sportisimo s.r.o. 5 149 528  1 552 728 30 

Tabulka 2 – Přehled tržeb, hrubého zisku a marže jednotlivých zákaznických segmentů 

(autor) 

 

V následujícím grafu je znázorněn podíl jednotlivých zákaznických segmentů na 

celkových tržbách podniku. 

 

 

Graf 2 – Podíl jednotlivých zákaznických segmentů na celkových tržbách podniku 

(autor) 

 

Z grafu je patrné, že nejvyšší podíl na tržbách připadá na nezávislé prodejce a to 30 %. 

Pomineme-li specifického zákazníka Sporttisimo, lze konstatovat, že tržby podniku jsou 

téměř rovnoměrně diverzifikovány mezi různé typy zákazníků, což je pro budoucí 
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směřování podniku pozitivní, jelikož není závislý na určitém specifickém zákaznickém 

segmentu, tedy případný propad v jednom ze segmentů je schopen kompenzovat. 

 

Graf níže znázorňuje podíl jednotlivých zákaznických segmentů na celkovém hrubém 

zisku společnosti z prodeje zboží, který byl v roce 2016 ve výši 66 397 550 Kč. 

 

 

Graf 3 – Podíl jednotlivých zákaznických segmentů na celkovém hrubém zisku 

společnosti (autor) 

 

Z grafu plyne, že nejvyšší podíl na hrubém zisku z prodeje zboží připadá na 

profesionální hokejové kluby a to 32 %. Hrubý zisk ze zboží prodaného přímo 

koncovým zákazníkům firma generuje 26 % hrubého zisku, oproti tomu podíl 

nezávislých prodejců na hrubém zisku je o 9 % menší, nežli podíl na celkových tržbách, 

to je dáno menší marží na prodeji zboží těmto zákazníkům. 

 

Analýza marketingových výdajů  

Různé zákaznické segmenty vyžadují různé marketingové nástroje pro jejich zasáhnutí 

a úspěšnou propagaci výrobků značky Bauer, tak aby byl maximalizován objem tržeb 

společnosti. 
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Marketingové výdaje pro B2C (vlastní prodejny a e-shop) 

Společnost provozuje maloobchodní síť o devíti prodejnách a e-shop. Maloobchodní trh 

s hokejovou výstrojí je vysoce konkurenční. Společnost se na něm utkává nejen 

s prodejci hokejové výstroje konkurenčních značek, ale i s prodejci výstroje Bauer, tedy 

s prodejci stejných výrobků. Tito prodejci nedisponují široký sortimentem či 

merchandisingem prodejen jako prodejny společnosti, proto jejich jediná konkurenční 

výhoda je nízká cena, které dosahují úsporou v nákladech na zaměstnance, jelikož 

většinou majitel prodejny je i prodavačem, nebo i prodejem zboží tzv. „bez dokladu“, 

tedy prodej, který není zatížený odvodem DPH. Jelikož strategickým cílem společnosti 

je rozvoj vlastní maloobchodní sítě, je propagace tohoto prodejní kanálu pro společnost 

prioritou. Segmentaci těchto nákladů vidíme v tabulce níže. 

 

Druh výdajů Suma výdajů (Kč) 

On-line 1 384 600 

Outdoor reklama 369 000 

Print 40 000 

Merchandising 412 650 

Celkem 2 206 250 

Tabulka 3 – Marketingové výdaje (autor) 

 

Pro lepší ilustraci podílu jednotlivých druhů nákladů na celkových marketingových 

výdajích spojených s podporou maloobchodních prodejen a e-shopu byl použit graf 

níže. 
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Graf 4 – Podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových marketingových výdajích 

(autor) 

 

Do on-line reklamy můžeme zařadit náklady na propagaci v reklamním systému 

společnosti Google (Adwords), reklamu na největším českém internetovém portále 

Seznam.cz (S-klik), placenou propagaci na sociální síti Facebook a náklady na agenturu 

spravující tyto reklamní systémy. Tyto náklady tvoří 63 % nákladů na propagaci 

maloobchodní sítě a e-shopu. Druhou největší část tvoří náklady na merchandising 

prodejen a to ve výši 18 %. Pod tyto náklady řadíme výdaje na polep prodejen, tisk 

plakátů či roll-upů a v neposlední řadě náklady na výrobu speciálních stojanů, které se 

vážou vždy k propagaci konkrétního produktu v místě prodeje. 

 

Součásti marketingového mixu je i tzv. outdoor reklama, tedy reklama na billboardech. 

Společnost investoval do kampaně v Českých Budějovicích, kde došlo k rozšíření 

prodejny a v hlavním městě Praze má dlouhodobě pronajatou plochu v blízkosti 

zimního stadionu v Holešovicích. Do tohoto druhu propagace společnost investovala 

412 650 Kč, tedy 17 % z celkových marketingových výdajů na podporu prodejen a e-

shopu. 
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Malá část tedy 2% byly investovány do tzv. printu, tedy do reklamy v tištěných 

médiích. V tomto případě se jednalo o podporu nově otevřené rozšířené prodejny 

v Českých Budějovicích a investici do reklamy v regionálním tisku. 

 

Při celkových marketingových nákladech ve výši 2 206 250 Kč na podporu 

maloobchodního prodeje společnosti a tržeb generovaných tímto zákaznickým 

segmentem ve výši 45 027 069 Kč můžeme konstatovat, že podíl marketingových 

nákladu na obratu (PNO) generovaného tímto segmentem je 4,9 %.  

 

Marketingové výdaje na franchisingové partnery 

Franchisingoví partneři, kteří provozují vlastní kamenné prodejny, ale nabízejí v nich 

minimálně 95 % produktů značky Bauer, mají marketingovou podporu danou 

franchisingovou smlouvou, kterou uzavřeli se společností ALL SPORTS a.s.. Hlavní 

výhodou, kterou jim poskytuje franchisingový program je vybavení prodejny zdarma a 

speciální výše slevy na nákup zboží. Tyto náklady na vybavení prodejny či výši slevy 

však společnost nepřiřazuje do marketingových nákladů. K tomuto zákaznickému 

segmentu jsou přiřazeny pouze náklady, které směřují na podporu přímo konkrétních 

franchisingových prodejen, tedy zpravidla tisk propagačních materiálů spjatých 

s propagací prodejny samotné, jako jsou plakáty, bannery a či slevové poukazy. Další 

položkou jsou náklady na výrobu speciálních stojanů, které se vážou vždy k propagaci 

konkrétnímu produktu v místě prodeje. Tyto výdaje dosáhli v roce 2016 výše 684 000 

Kč, tedy podíl marketingových nákladů na obratu je 1,5 % vzhledem k tržbám ve výši 

43 954 287 Kč. 

 

Marketingové výdaje na nezávislé prodejce 

Tomuto zákaznickému segmentu není z pohledu marketingu věnovaná velká pozornost, 

přestože generuje největší podíl tržeb. Dle informací od marketingového manažera je to 

dáno tím, že tito prodejci jsou přímým konkurentem prodejen a e-shopu společnosti, 

tedy společnost nevyvíjí vlastní iniciativu ke zvyšování tržeb v obchodech těchto 

velkoobchodních zákazníků. Tito prodejci sami preferují spíše vyšší slevu na zboží 

nežli marketingovou podporu. Ovšem i v prodejnách těchto prodejců najdeme různé 

propagační předměty k podpoře prodeje výrobků značky Bauer. Na tuto propagaci 
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společnost vynaložila 287 000 Kč, což vzhledem k tržbám ve výši 64 018 783 Kč, 

znamená pouze 0,44 % podíl marketingových nákladů na obratu tohoto segmentu 

zákazníků. 

 

Marketingové výdaje pro hokejové kluby 

Dodávka hokejové výstroje profesionálním hokejovým klubům se odvíjí od uzavření 

smluv s jednotlivými managementy klubů. Těchto kontraktů je dosaženo na základě 

složitého vyjednávání a nabídky bonusů pro jednotlivé kluby. Tyto bonusy se skládají z 

nabídky protiplnění v rámci reklamy na dresech klubu, mantinelu či na ledové ploše 

zimního stadionu, kde daný klub nastupuje k domácím zápasům. Společnost ALL 

SPORTS a.s. se zaváže, že formou zápočtových faktur zaplatí za tuto reklamu – stane se 

sponzorem klubu, tedy klubu sníží cenu, za kterou odebírá hokejovou výstroj. 

Samozřejmostí jsou i speciální ceny na hokejky či garance maximálního odběru 

například hokejek. Pokud klub odebere více jak 800 hokejek za sezónu. Společnost 

garantuje, že další dodávku hokejek do konce sezony provede zdarma. O tento segment 

zákazníku se vede velmi tvrdý konkurenční boj, který v některých případech vede 

k uzavření smluv, které jsou pro společnost na hranici rentability, v některých případech 

jsou pro společnost dokonce ztrátové. Budeme-li extrahovat od faktu, že po uzavření 

smlouvy jsou na dresech a stadionech klubů umístěny loga značky Bauer, čímž jsou tyto 

loga propagovány i v televizním vysílání či novinových článcích a budeme se dívat na 

smluvní investici do reklamy jako na přímý marketingový náklad pro získání kontraktu 

z klubu. Dle údajů společnosti bylo investováno do sponzorství klubů 14 585 000 Kč 

v roce 2016. Tedy podíl marketingových nákladů na obratu tohoto segmentu zákazníků 

činí 27,6%, jelikož tento zákaznický segment generuje tržby ve výši 52 850 118 Kč. 

 

Hodnocení efektivity marketingových výdajů 

Dle konzultací s marketingovým manažerem společnost vyhodnocuje marketingové 

investice pomocí ukazatele PNO (podíl nákladů na obratu) což je procentuální vyjádření 

hodnoty nákladů (tj. celková cena reklamy) vydělené celkovou hodnotou dosažených 

tržeb. Čím nižší je tato hodnota, tím je investice do marketingu výnosnější. V tabulce 

níže je uvedena hodnota ukazatele PNO pro jednotlivé zákaznické segmenty. 
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Tabulka 4  - Hodnoty PNO pro jednotlivé zákaznické segmenty (autor) 

 

Z tabulky plyne, že nejnižší hodnoty PNO je dosahováno u zákaznického segmentu 

nezávislí prodejci a oproti tomu nejvyšší hodnoty tohoto ukazatele je dosaženo 

v zákaznickém segmentu hokejové kluby. 

 

Tyto výsledky by mohly být jednoduše interpretovány tak, že nejlepšího zhodnocení 

investic do marketingu je dosahováno v zákaznickém segmentu nezávislých prodejců, 

oproti tomu zákaznický segment hokejové kluby vyžaduje vysokou míru investice, aby 

bylo dosaženo požadovaných tržeb. 

 

Nelze však na tu problematiku nahlížet z takto úzkého pohledu. Investuje-li společnost 

do sponzorských smluv s hokejovými kluby značný podíl z celkových marketingových 

výdajů, sice primárně z toho důvodu, aby s daným klubem uzavřela kontrakt na 

dodávku hokejové výstroje, tak ovšem nelze ani opomíjet efekt log na dresech hráčů či 

na ledové ploše, které se často dostanou i do médií, vzhledem k popularitě hokeje 

v České republice. Pozitivní efekt na vnímání značky Bauer v očích zákazníků má i to, 

že s výstrojí této značky hrají profesionální hráči v nejvyšší české hokejové soutěži, 

kteří jsou především pro děti vzory a názorovými vůdci. Tedy tato investice má vliv i na 

nákupní rozhodnutí zákazníků, kteří poté koupi produkt značky buďto v maloobchodní 

síti společnosti nebo v prodejnách franchisingových partnerů či nezávislých 

obchodníků.  

 

Taktéž efekt placené propagace na sociální síti Facebook má dopad na celý trh a nejen 

pouze na maloobchodní síť společnosti, přestože reklama je cílena na vlastní e-shop, 

kde může zákazník ihned provézt nákup propagovaného výrobku. Výrobek může 

Zákaznický segment Hodnota PNO (%) 

B2C 4,9 

Nezávislý prodejci 0,44 

Hokejové kluby 27,6 

Franchisingový partneři 1,5 
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zákazníka díky reklamě zaujmout, ale samotný nákup může provézt v prodejně 

franchisingového partnera nebo nezávislého prodejce. 

 

Na jednotlivé marketingové výdaje je nutné koukat jako na součást celku – 

marketingovou strategii, která má za cíl maximalizovat tržby společnosti při 

přijatelných nákladech. V následující tabulce jsou jednotlivé marketingové náklady 

spojeny se zákaznickými segmenty, abychom získali celkové marketingové náklady 

společnosti je k těmto nákladům nutné přičíst ostatní marketingové výdaje a to 

především na tvorbu grafik a videí. 

 

Zákaznický segment Marketingové náklady (Kč) 

B2C 2 206 250 

Nezávislí prodejci 287 000 

Hokejové kluby 14 585 000 

Franchisingoví partneři 684 000 

Nezařazené 445 000 

CELKEM 18 207 250 

Tabulka 5 – Marketingové náklady (autor) 

 

Přijatelné náklady jsou stanoveny ukazatelem PNO. Vedení podniku stanovilo 

maximální hodnotu tohoto ukazatele na 10 %. Tabulka níže zobrazuje dosažené tržby 

v roce 2016 a celkové náklady na marketing v tomto roce. 

 

Dosažené tržby (Kč) Náklady na marketing 

(Kč) 

Hodnota PNO (%) 

212 204 673 18 207 250 8,6 

Tabulka 6 – Celkové tržby a náklady na marketing v roce 2016 (autor) 

 

Z tabulky plyne, že hodnota PNO je 8,6 %. Což je méně, nežli stanovaná hranice 

vedením společnosti 10 %. Můžeme tedy říct, že podnik splňuje cíl, tedy ukazatel PNO 
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je pod hodnotou 10 %. Ale na druhou stranu je zde určitá rezerva, kterou je možnost 

využít a případně díky vyšším investicím do marketingu zvýšit tržby společnosti. 

4.3.2 SLEPT analýza 

Jak již specifikuje teoretická část práce SLEPT analýza se zaměřuje na politické, 

sociální, legislativní, technologické a ekonomické faktory. Lze tedy říci, že se jedná o 

analýzu vnějšího prostředí společnosti, které přímo ovlivňuje jeho funkčnost, tedy 

prodej hokejového zboží značky Bauer. SLEPT analýza je velice významná pro každý 

strategický krok společnosti, vnější prostředí má významný dopad na prodej hokejového 

zboží dané značky.  

 

Pomocí SLEPT analýzy je tak možné identifikovat faktory, které jsou pro prodej 

hokejové značky Bauer zásadní a ovlivní tak hospodaření společnosti ALL SPORTS 

a.s.. SLEPT analýza pak bude základním podkladem pro identifikaci rizik plynoucích z 

nových strategií společnosti ALL SPORTS a.s.. 

 

Sociální faktory 

Základním předpokladem sociálních faktorů vnějšího prostředí společnosti je právě 

demografický a populační vývoj obyvatelstva, trendy spotřebitelů a další aspekty, kam 

spadá i vnímání reklam obyvatelstva.  

 

Graf 5 - Vývoj obyvatelstva dle věku na území České republiky (27) 
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Výše uvedené grafické znázornění vystihuje populaci obyvatelstva dle věkové 

kategorie. Z pohledu společnosti ALL SPORTS a.s. je vývoj velice pozitivní, nejvíce 

obyvatelstva na území České republiky je ve věku 15 - 34 let, tj. věk ve kterém lidé 

nejvíce investují do sportu, jako je právě hokej. Dále následuje zastoupení obyvatelstva 

ve věkové kategorii 35 - 49 let, tj. také věk, kdy lidé investují do kvalitních sportovních 

značek. V oblasti hokeje je také důležitá věková hranice 5 - 14 let, kde s poklesem této 

populace klesá i možnost získání potencionálních zákazníků. Z výše uvedeného grafu 

vyplývá, že obyvatelstvo na území České republiky stárne. Největší zastoupení má 

populace ve věku 30 - 40 let, tito lidé do budoucna přestanou do sportovních 

hokejových aktivit věnovat nejen méně úsilí, ale také financí na vybavení. Z analýzy 

demografického vývoje nejsou podmínky pro prodej značky Bauer do budoucna příliš 

pozitivní.  

 

 

Graf 6 - Porodnost, úhrnná plodnost v letech 1981 – 2015 (27) 

 

Úhrnná plodnost ve sledovaném období klesala až do roku 2004, v posledních letech 

došlo opět k mírnému nárůstu. Porodnost, která by znamenala nestárnutí obyvatelstva a 

vyrovnaný vývoj byla naposledy 1980. V posledních dvou desetiletí došlo k výrazně 

vyššímu průměrnému věku žen při narození dítěte, a to na téměř 30 let.  
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V oblasti sociálních vlivů je také velice důležitá reprezentace českého týmu na 

mistrovství světa v ledním hokeji. Výsledky od roku 2000 až do roku 2016 znázorňuje 

následující tabulka. 

 

 

 

Tabulka 7 - Výsledky mistrovství světa v ledním hokeji (28) 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že zastoupení českého týmu na mistrovství světa se v 

posledních letech netěší s takovými výsledky, jako dříve. Zastoupí českého týmu na 

mistrovství světa má na českou populaci v oblasti hokeje velký význam, prodejce 

hokejové značky Bauer by tak měl sledovat aktuální dění reprezentace českého 

hokejového týmu i dalších hokejových zápasů. 

 

Legislativní a politické faktory 

Legislativní a politické faktory mají vliv téměř na všechny podnikatelské subjekty a tím 

víc v případě jedná-li se o obchodní společnosti, jako je ALL SPORTS a.s., která své 
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zboží nakupuje v zahraničí za cizí měnu a prodává na území České republiky za českou 

korunu. Každý trh je upraven zákony, vyhláškami, nařízeními a různými předpisy. V 

oblasti prodeje konečnému zákazníkovi (spotřebiteli) je pak v posledních letech čím dál 

více regulováno. Nejen české, ale i evropské zákony se snaží chránit spotřebitele a je 

tak vydáno mnoho nových předpisů a nařízení. Společnost ALL SPORTS a.s. na území 

České republiky v oblasti svého podnikání sleduje zejména obchodní zákoník, zákon o 

dani z příjmu a jiné, v oblasti prodeje se však jedná zejména o obchodní zákoník.  

 

V současné době se společnost dále podrobněji zaměřuje na zákoník práce, a to z toho 

důvodu, že doposud měla se svými zaměstnanci uzavřené pracovní smlouvy. Nyní však 

personální oddělení při spolupráci s obchodními zástupci uvažuje o dvou možných 

variantách, a to o obchodních zástupcích, kteří budou ve společnosti figurovat, jako 

zaměstnanci a budou odměňováni variabilně dle prodeje nebo tito obchodní zástupci 

budou pro společnosti ALL SPORTS a.s. pracovat externě.  

 

Jak již bylo uvedeno výše společnost ALL SPORTS a.s. má smlouvu s hokejovou 

značkou Bauer, kterou prodává s možností prodeje této značky pouze na území České 

republiky. Výrobce značky Bauer má uzavřené smlouvy pro každé území zvlášť, 

společnost ALL SPORTS a.s. se tedy zaměřuje pouze na legislativní a politické faktory 

pouze na území České republiky. Vedení společnosti však sleduje i dění na území 

Evropské unie, protože to má přímý vliv na českou regulatoriku.  
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Ekonomické faktory 

Hokej v nadnárodní úrovni "hýbe" světem, v české rovině, kde společnost ALL SPORTS a.s. prodává značku Bauer, patří hokej mezi 

koníčky. Ekonomický vývoj má tak značné dopady na prodej hokejového vybavení. Společnost ALL SPORTS a.s. tak sleduje 

ekonomickou situaci a její hospodářské cykly.  

 

 

Tabulka 8 - HDP výrobní metodou v mil. (30) 

 

Hrubý domácí produkt ve sledovaném období roste, je však nutno zohlednit i inflaci, která má na vývoj HDP vyčísleného v cenách 

předchozího roku výrazný dopad. Hokej patří k významným sportům, které jsou sponzorovány z mnoha stran, je však nutno připomenout, 

že sponzor přichází ve chvíli, kdy má volné prostředky. Pro získání volných prostředků jsou nutností dlouhodobé pozitivní hospodářské 

výsledky, které znázorňuje výše uvedená tabulka již od roku 2000. 
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Důležitým dopadem z hlediska ekonomických vlivů je pro společnost, která nakupuje v 

USD a prodává v CZK vývoj tohoto kurzu. 

 

 

Graf 7 - Vývoj kurzu USD / CZK (30) 

 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že v posledních letech česká koruna vůči dolaru 

posiluje, což není pro společnost ALL SPORTS a.s. výhodné, pro společnost ALL 

SPORTS a.s. to znamená nárůst prodejních cen. 

 

Ukončení intervencí České národní banky vůči EUR nemá přímý vliv na vývoj kurzu 

USD/CZK, lze však předpokládat, že tyto zásahy České národní banky ovlivní celkovou 

volatilitu koruny a může tak dojít i k mírnému výkyvu USD. 

 

Technologické faktory 

Technologické faktory mají významné dopady na zboží značky Bauer, vzhledem k 

tomu, že společnost ALL SPORTS a.s. pouze přeprodává zboží značky Bauer a nemá 

tak přímý vliv na technologické faktory zboží není této část věnována pozornost v této 

diplomové práci.  
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4.3.3 Porterův model pěti sil 

Vyjednávací síla kupujících 

Z charakteru obchodní činnosti firmy ALL SPORTS a.s. lze zákazníky rozdělit do dvou 

skupin. Zákazníci velkoobchodní a koncoví zákazníci maloobchodu. Vyjednávací 

pozice velkoobchodních zákazníků se odvíjí od množství zboží, které nakupují a od 

jejich tržního podílu na maloobchodním trhu s hokejovým vybavením v ČR. Vzhledem 

k tomu, že produkty značky Bauer patří mezi ty nejžádanější mezi koncovými 

zákazníky, každý maloobchodní prodejce chce mít produkty této značky ve své nabídce.  

Firma ALL SPORTS a.s. proto může být tvůrcem obchodních podmínek se svými 

velkoobchodními zákazníky a lze konstatovat, že má vůči nim dominantní postavení. Je 

jediným distributorem značky Bauer v ČR, od kterého mohou zákazníci uvedené zboží 

nakupovat. S rozmachem internetového prodeje, lze konstatovat, že maloobchodních 

prodejců, tedy velkoobchodních zákazníků firmy ALL SPORTS a.s. je velké množství, 

tedy jejich vyjednávací síla je vzhledem ke zkoumanému podniku nízká. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Firma ALL SPORTS a.s. má vzhledem k charakteru své obchodní činnosti pouze 

jednoho dodavatele a tím je společnost Bauer Hockey Inc., která je výrobcem 

hokejového vybavení. Vyjednávací síla tohoto dodavatele je tedy velmi vysoká. 

Dodavatel stanovuje obchodní podmínky vzájemné spolupráce, o kterých sice probíhá 

jednání, ale možnost změny ve prospěch firmy ALL SPORTS a.s. je téměř nulová. 

Pokud by se hlavní dodavatel rozhodl, že v České republice bude spolupracovat s jiným 

distributorem, kterému by udělil výhradní právo na distribuci produktů Bauer, lze 

soudit, že by firma ALL SPORTS a.s. přišla o svůj hlavní předmět podnikání a tím by 

pravděpodobně zanikla. 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví 

Pro vstup do odvětví prodeje hokejových potřeb v podstatě neexistují žádné překážky. 

Je zřejmé, že případný vstup nového konkurenta – značky do tohoto odvětví by 

vyžadovala určitý kapitál především na skladovací prostory a marketingové náklady, 

které by byly potřeba pro uvedení značky na trh. Tedy hrozba vstupu nových 

konkurentů do odvětví je vysoká. 
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Hrozby substitučních výrobků z jiných odvětví 

Vybavení na hokej je specifické a nelze ho nahradit jinými substituty z jiných odvětví. 

Bereme-li v potaz, že vybavení na hokej je dáno pravidly tohoto sportu, lze tvrdit, že 

hrozba vstupu substitutů je nulová. 

 

Rivalita mezi konkurenčními podniky v odvětví 

Rivalita v odvětví je poměrně vysoká. Na trhu mezi sebou soupeří několik firem, které 

zastupují jednotlivé značky výrobců hokejového vybavení. Firma ALL SPORTS a.s. 

patří mezi dvě nejsilnější firmy na trhu, druhou z nich a tedy i hlavním konkurentem je 

firma Střída sport s.r.o., která je výhradním distributorem značky CCM. Dalšími 

významnými konkurenčními značkami jsou Easton a Warrior. Mimo jmenované značky 

na trhu působí i nespočet menších značek, které nenabízejí kompletní vybavení pro 

hokej, ale nabízí pouze určitý segment nabídky, například hokejky. Vzhledem k tomu, 

že tyto značky nabízejí charakterově stejné zboží a jejich na trhu velké množství, lze 

považovat míru konkurence na trhu za vysokou. 

4.3.4 SWOT analýza 

V této části jsou uvedeny silné a slabé stránky společnosti ALL SPORTS a.s., tedy je 

provedena analýza vnitřního a vnějšího prostředí. V rámci analýzy vnějšího okolí 

podniku byly identifikovány příležitosti a hrozby. 

 

Silné stránky 

 Postavení značky Bauer na trhu (Vlastnictví licence Bauer pro ČR) - 

značka Bauer je lídrem na celosvětovém trhu s hokejovým vybavením 

z pohledu celkového objemu prodeje. Zákazníky je vnímána jako prémiová. 

Firma ALL SPORTS a.s. je výhradním distributorem zboží Bauer pro český 

trh. Nositelem těchto práv je již od roku 1992. Aktuální smlouva má platnost 

do roku 2018 a je velmi pravděpodobné, že bude prodloužena i v následujícím 

období. 

 Spolupráce s hokejovými týmy - společnost ALL SPORTS a.s. spolupracuje 

s hokejovými týmy a zároveň se sportovními společnostmi, které se zaměřují 

na trénování mládeže a vedení kroužků. Tato spolupráce je navázána pomocí 
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obchodních zástupců, kde každý z obchodního zástupce zastřešuje vlastní 

region, který dobře zná. Hokejové týmy, ale také hokejové školy často 

využívají hromadného nákupu za zvýhodněnou cenu. Pro společnost je tento 

způsob prodeje velice výhodný, mezičlánek je pouze obchodní zástupce a 

velká zakázka je pak doručena přímo ze skladu k zákazníkovi - jedná se tedy o 

úsporu ze strany společnosti ALL SPORTS a.s.. 

 Vlastní síť maloobchodních jednotek – firma vlastní největší síť 

maloobchodních jednotek specializovaných na prodej hokejové výstroje. 

V současné době podnik provozuje 9 kamenných prodejen a zároveň 

distribuuje maloobchodně zboží prostřednictvím vlastního elektronického 

obchodu. 

 Věrnostní program - firma provozuje věrnostní program pro zákazníky 

kamenných prodejen a internetového obchodu. Aktuálně je v tomto programu 

více jak 6 000 zákazníků, kteří poskytli podniku e-mail, adresu a telefonní 

číslo. Podnik tato data využívá k zasílání personalizovaných obchodních 

nabídek. 

 Široký sortiment výrobků - značka Bauer respektive firma ALL SPORTS a.s. 

nabízí nejširší sortiment na trhu s hokejovou výstrojí. Takto široký sortiment 

dává zákazníkovy možnost vybrat si nejen podle velikostí a různých střihů 

výstroje ale i podle ceny. Navíc v nabídce můžeme najít i vybavení pro in-line 

hokej a hokejbal. 

 Kladné hodnocení úvěrové bonity – podnik je závislý na financování z cizích 

zdrojů. Díky dobrý ekonomickým výsledkům podniku v posledních dvou 

letech, dosáhl podnik možnost čerpat vyšší úvěr na platbu zboží dodavateli. 

 

Slabé stránky 

 Nedostatečné plánovaní peněžních toků - ve firmě se tvoří plány 

předpokládaných tržeb na následující rok. Chybí ovšem podrobnější plánování 

cash flow či plán předpokládaných nákladů. 

 Nedostatečná analýza podkladů pro objednávku zboží – podnik zpravidla 

objednává zboží na celou hokejovou sezonu v takzvaných předobjednávkách, 

kdy mu dodavatel nabízí maximální slevu. Nákup zboží mimo tyto hlavní 
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objednávkové termíny je realizován za vyšší cenu. Podnik by proto měl zlepšit 

analýzu, která vede ke stanovení objednávaného množství produktů. Neměl by 

vycházet pouze z údajů z minulosti, ale měl by přihlédnout i k externím 

ekonomickým vlivům na budoucí poptávku po zboží, tak aby dokázal tuto 

poptávku v co nejvyšší míře uspokojit. 

 Zastaralé zásoby - společnost má v zásobách položky, které jsou více jak tři 

roky staré a jejich obratovost je velice nízká, v některých případech i nulová. 

Toto zboží každý rok ztrácí svojí hodnotu a váže kapitál, který by mohl být 

použít efektivněji. 

 Strnulá tvorba cen - Firma stanovuje jak velkoobchodní, tak maloobchodní 

ceny pomocí pevně stanovené přirážky k nákupní ceně zboží. Nezohledňuje 

situaci na trhu a spotřebitelské preference. 

 Zaměření na jeden typ sportu -v současné době velkých obchodních sítí, 

které nabízejí téměř vše, je boj o získání nového zákazníka. Mnoho 

potenciálních zákazníků tak nakupuje ve sportech, kde je široký sortiment. 

Výrobky jsou často méně kvalitnější a levnější.  

 

Příležitosti 

 Rostoucí prodej hokejové výstroje prostřednictvím internetových obchodů 

- vyšší zájem spotřebitelů o nákupy zboží přes internet zvýšil tržby 

internetových a zásilkových obchodů v měsíci listopadu meziročně o 32,3 %. 

Tento fakt potvrzuje i vlastní e-shop podniku, který vykazuje největší 

meziroční procentuální nárůst tržeb v roce 2016 ze všech distribučních kanálů. 

 Rostoucí počet mládežnických týmů v ČR - počet klubů a družstev v 

soutěžích mladších či starších žáků vzrostl od roku 2010 ze 109 až na 144, což 

je téměř o třetinu. 

 Růst spotřeby domácností - v meziročním srovnání listopadu 2016 vzrostly 

tržby v maloobchodě s výrobky pro sport, kulturu a rekreaci o 7,7 %. Do této 

kategorie se řadí i podnikové prodejny. Růst tržeb v maloobchodě by měl dle 

názoru analytiků pokračovat i v roce 2017. 

 Podpora mládežnického hokeje - Český svaz ledního hokeje  v rámci 

podpory náborů a zpřístupnění hokeje dětem ze sociálně slabších rodin už 
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ČSLH rozeslal klubům zdarma výstroj pro nejmenší hokejisty v celkové 

hodnotě 62 milionů korun. Roční objem podpory vzrostl od roku 2010, kdy 

projekt začínal, z 3 na 8,5 milionu korun.  

 

Hrozby 

 Vstup nadnárodních internetových prodejců - do České republiky mohou 

vstoupit silní nadnárodní internetoví prodejci jako například Amazon, kteří 

mohou distribuovat některé produkty značky Bauer. Do České republiky by tak 

bylo dodáváno zboží značky Bauer mimo distribuční síť podniku a vytvářelo 

by tlak na pokles ceny tedy i marže. 

 Vstup nového investora do hlavního konkurenčního podniku – v roce 2016 

získala společnost Střída sport s.r.o nového spolumajitele, který vložil do 

společnosti 20 mil. Kč. Zvýšený kapitál se projevil v investicích do 

marketingových nástrojů, které dříve hlavní konkurent podniku opomíjel, 

především on-line marketing. 

 Falzifikáty produktů Bauer – na základě vlastního šetření odhalil podnik 

prodej falzifikátů hokejek Bauer v některých prodejnách s hokejovou výstrojí 

v ČR. 

 Cenová válka na trhu - na trhu s hokejovým vybavením může dojít, vzhledem 

k velkému množství prodejců, k boji o zákazníky prostřednictvím nízkých cen 

produktů, což by mohlo vyústit v cenovou válku, která by zapříčinila propad 

obchodní marže pod ziskovou úroveň. 

4.4 Analýza rizik při uplatnění nové strategie 

Každý podnikatelský subjekt sebou nese určitá rizika, v současné době není možné 

podnikat bez určité míry rizika. Pro podnikání společnosti ALL SPORTS a.s. je však 

nutno daná rizika znát, vědět s jakou pravděpodobností nastanou a jak moc jsou závažná 

pro další vývoj podnikatelské činnosti.  

 

Následující podkapitoly se zaměřují na jednotlivé definice rizik, která jsou spojena s 

podnikatelskou činností společnosti ALL SPORTS a.s.. 
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4.4.1 Vysoké náklady na provoz nových prodejen 

S rozšířením prodejních sítí je vždy spjato mnoho rizik. Společnost ALL SPORTS a.s. 

se však pro rozšíření prodejních sítí rozhodla s ohledem na rozšíření povědomí o značce 

Bauer a možnost být zákazníkům nablízku na celém území České republiky, to pak 

přinese větší obrat z prodeje zboží.  

 

Pro novou provozovnu je v první řadě nutno získat lukrativní lokalitu, kde bude 

prodejna viditelná a bude tak možné získávat novou klientelu. S lukrativním místem 

jsou pak spojeny vyšší náklady na nájemné. Pro společnost je lukrativním místem, 

vzhledem ke koncentraci zákazníků okolí zimních stadionů. Se spuštěním nové 

provozovny se také zvyšují náklady na vybavení a merchandising. V poslední řadě je 

také nutno zaměstnat nové prodavače, ale také vedoucí provozovny, kteří musí být 

velmi schopní a zkušení, aby došlo k pozitivnímu rozjezdu prodejny a jejímu vyhlášení.  

Náklady na provoz nových prodejen jsou fixní a zpravidla je společnost nucena na 

základě uzavřených pracovních a nájemních smluv, hradit tyto náklady po dobu 

minimálně jednoho roku. Pokud nově otevřená prodejna negenerovala dostatečné tržby 

k pokrytí těchto nákladů, musela by společnost provoz prodejny dotovat, tedy pro 

společnost by tento provoz byl ztrátový. Jestliže by plánovaná expanze společnosti 

znamenala více ztrátových prodejen, může být budoucnost společnosti ve vážném 

ohrožení. 

4.4.2 Neprodloužení distribuční licence značky BAUER na území České 

republiky 

Jak již bylo v této práci opakovaně zmíněno, společnost ALL SPORTS a.s. prodává 

zboží značky Bauer a s distributorem BAUER hockey inc. Uzavírá vždy smlouvu na 

období tří let s možností opce, ale také s možností odebrání licence pro jiného 

distributora na území České republiky. Společnost ALL SPORTS a.s. je tak značně 

závislá na svém distributorovi. Analyzovaná společnost však se značkou Bauer 

spolupracuje již dlouhá léta a není žádný známý důvod k neprodloužení licence a 

pokračování ve spolupráci.  
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Závažnost tohoto rizika je velmi vysoká, je však nutno podotknout, že záleží na 

postavení se společnosti k problematice. Samozřejmě je mnoho zákazníků, kteří do 

prodejen společnosti ALL SPORTS a.s. chodí pro značku Bauer, je však také mnoho 

těch, kteří jdou nakoupit hokejové vybavení a značku již tolik neřeší. V případě 

neprodloužení licence značky Bauer, má společnost ALL SPORTS a.s. možnost k 

navázání jiných smluvních kontraktů s dalšími sportovními značkami. Vzhledem k 

tomu, že společnost řeší prodlužování licence vždy včas, je i dostatečná časová rezerva 

k navázání spolupráce s jinými sportovními značkami. 

4.4.3 Vstup nadnárodních prodejců na český trh 

Konkurenční boj patří mezi obchodní společnosti k rizikům v každém sortimentu. Vstup 

nadnárodních internetových prodejců, jako v případě internetových obchodů např. 

AMAZON, ALIBABA, EBAY  může mít pro společnost ALL SPORTS a.s. také dopad. 

Tyto internetové obchody na český trh přicházejí s výrazně nízkými cenami, kterým 

nelze konkurovat a došlo by tak k dramatickému snížení marže.  

 

Na základě výše provedených analýz bylo zjištěno, že hokejisté si své vybavení stále 

rádi zkouší a internetový prodej stále tento sortiment neovládá. Dále jsou také hráči, 

kteří si potrpí na vybavení od jedné značky a nebudou tak z důvodu nových rukavic 

měnit celý dres. Vstup internetových prodejců na český trh je pravděpodobný na 

společnost ALL SPORTS a.s. může mít dopad, ale nejedná se o žádné závažné riziko z 

pohledu prodeje hokejového vybavení. 

4.4.4 Konkurenční dumpingové ceny 

Konkurenční dumpingové ceny jsou obavou každého obchodníka, v oblasti hokejových 

značek se jedná zejména o značky TRUE, WARRIOR. Tyto společnosti nabízejí výstroj 

zdarma pro profesionální kluby. Na území České republiky tyto značky nepatří mezi 

vyhlášené a s novou strategií obchodních zástupců, kteří budou oslovovat hokejové 

týmy, kluby, školy atd. je dobrá šance k ovládnutí tohoto konkurenčního boje. 
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4.4.5 Snížení kvality produktů značky BAUER 

V posledních letech často dochází ke snižování kvality v mnoha sortimentech, ale také v 

oblasti sportovního vybavení. Dříve si společnost pořizovala sportovní vybavení téměř 

na celý život, v současné době společnost vyžaduje ve sportu nové trendy a dochází tak 

k častější výměně vybavení. I přes tento nový trend je nutností, aby hokejové týmy 

měly kvalitní výstroj. Bauer se řadí mezi velice kvalitní hokejové značky, kde při 

snížení kvality výrobků by pak nastala nespokojenost úspěšných hokejových týmů, 

který tvoří značnou část klientely a tedy i obratu společnosti.  

4.4.6 Přeliv vlastnického kapitálu hlavního dodavatele 

V roce 2016 došlo ke krachu skupiny PSG, kde tato skupina mimo jiné vlastníkem 

BAUER Hockey Inc. Vzhledem k tomu, že Bauer se řadí mezi špičky ve svém oboru, 

byla tato značka zachráněná díky přelivu kapitálu k majetkově silnému majiteli, který 

přichází z Kanady a investoval do společnosti velké peníze. Investice ze strany nového 

kanadského majitele tak odvrátily krach společnosti. Vzhledem k těmto výkyvům je 

nutné nastolit nové strategie, ale zároveň musí být vedení společnosti obezřetné a 

předvídat. Další tři roky je nutností sledovat vývoj značky Bauer, zda opravdu došlo k 

odvrácení krachu a vývoj hospodářské situace se narovnává nebo zda se jedná pouze o 

dočasný stav a krach byl pouze "odložen".  

4.4.7 Černý trh - prodej bez DPH 

Černý trh a dovoz zboží, které je pak prodáváno bez DPH, je strašákem v mnoha 

oborech. Vzhledem k sortimentu však tento typ prodeje nemá značné zastoupení, a to 

jak před zavedením EET, tak i po jeho zavedení. Prodej bez DPH za nižší cenu se na 

první pohled zdá velice výhodný, pokud však nakupují vybavení hokejové týmy či 

jakékoliv jiné skupiny, tak na dokladu trvají. V případě nákupu konečných spotřebitelů 

je doklad méně důležitý, ale v současné době hraje významnou roli v možnosti 

reklamace, na kterou je nárok následující dva roky po zakoupení zboží. Černý dovoz 

zboží a jeho prodej bez DPH je na českém trhu stále i po zavedení EET, ale vzhledem k 

nemožnosti dalšího jednání s prodejcem značná většina spotřebitelů tento typ nákupu 
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svého hokejového vybavení zváží a rádi pak zaplatí odpovídající hodnotou za jejich 

vybavení s plným servisem. 

4.4.8 Dovoz evropského distributora značky BAUER 

Značka Bauer je na území Evropské unie prodávána mnoho distributory, kteří mají 

uzavřenou smlouvu s výrobcem značky. Smlouvy s distributory značky Bauer jasně 

stanovují území, na kterém je daný distributor pověřen k prodeji této značky, i přes to 

dochází k tomu, že někteří distributoři tyto podmínky nedodržují a porušují smluvní 

pravidla distribuce značky Bauer. Porušení těchto podmínek je v oblasti prodeje značky 

Bauer ojedinělým případem, ale i přes přesně stanovená pravidla ve smlouvě nelze 

předpokládat, že k tomu nemůže dojít. Nejedná se o velké riziko, a to zejména s 

ohledem na jazykové bariéry. 

4.4.9 Změna obchodních podmínek ze strany dodavatele 

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost je závislá pouze na jednom dodavateli, tak její 

vyjednávací pozice není příliš silná. Může se tedy stát, že se změnou majitele může 

dojít i ke změně obchodních podmínek v neprospěch podniku. Hrozí zdražení zboží, 

tedy případné snížení hrubé průměrné marže při prodeji zboží. Společnost může ohrozit 

i zkrácení doby splatnosti nebo požadavek na platbu za zboží předem, což by mělo 

velmi negativní důsledky na cash flow podniku.  

 

Tento typ rizika může ze strany dodavatele kdykoliv přijít, na druhé straně je nutné, aby 

vedení společnosti nezapomínalo na své postavení, a to sice, že je prodejcem jejich 

značky. Riziko je tak závislé na vyjednávacích schopnostech společnosti ALL SPORTS 

a.s., která v případě, že by došlo k této situaci, musí být schopná vyjednávat o 

podmínkách. Dodavatel je výrobce a má uzavřené smlouvy se svými distributory 

vzhledem k tomu, že sám nechce prodávat konečným spotřebitelům, je tedy nutností dát 

dodavateli podnět k tomu, že práce obchodu je náročná, a že společnost ALL SPORTS 

a.s. to pro značku Bauer dělá dobře a dlouhou dobu a je tak namístě najít společné 

řešení, aby zákazníci byli spokojeni a obě strany maximalizovaly svůj zisk.  
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4.4.10 Měnové výkyvy 

Vzhledem k tomu, že česká Centrální banka ukončila svůj devizový závazek držet kurz 

české koruny nad 27Kč za euro, může kurz koruny být velmi volatilní. Podnik hradí 

zboží v amerických dolarech proto neočekávaný propad české koruny v období 

splatnosti faktur, může odebrané zboží zdražit a tedy i negativně ovlivnit zisk z prodeje 

tohoto zboží. Pokud kurz koruny výrazně posílí a podnik tento fakt nebude reflektovat, 

tedy nezlevní zboží koncovým zákazníkům je možné, že konkurence tento krok učiní a 

zboží podniku, tak nebude na trhu, vzhledem ke své vysoké ceně konkurence schopné. 

 

Měnové výkyvy jsou však globálním rizikem, je tedy nutno s tímto rizikem umět 

pracovat. Předcházet tomuto riziku je možno v podobě nákupu cenných papíru v dané 

měně nebo být schopni komunikovat se svojí bankou, tak aby došlo k určitému rozpětí 

(flooru) daného kurzu. SpolečnostALL SPORTS a.s. nakupuje v amerických dolarech a 

prodává v českých korunách, již v této době má se svojí bankovní institucí smluvené 

výhodnější podmínky. Je tedy ve snaze v této nejisté době koruny vyjednávat s 

bankovní institucí o podmínkách společnosti ALL SPORTS a.s., protože 

makroekonomické ukazatele společnost neovlivní. Dále je nutno připomenout, že vývoj 

dolaru je závislí na mnoha dalších aspektech a ukončení intervencí vůči euru ze strany 

České národní banky nemusí být tím zásadním. Je však nutno počítat s určitou 

volatilitou kurzu, která tu vždy byla a bude. V případě podnikatelské činnosti 

společnosti ALL SPORTS a.s. je nutno s určitou mírou tohoto rizika pracovat. 

4.4.11 Platební insolvence významných zákazníků 

Tři nejvýznamnější zákazníci podniku tvoří přibližně 20 % jeho obratu. Pokud by se tito 

zákazníci dostali do platební neschopnosti, mohlo by to podniku způsobit výrazné 

problémy v oblasti cash flow a v schopnosti hradit jeho závazky.  

 

Vždy je dobré rozdělení rizika, a to zejména ze strany odběratelských vztahů. Riziko ze 

strany insolvence, a to rovnou u třech zákazníků se zdá být vysoce nepravděpodobné, je 

však nutno připomenout, že všichni tito zákazníci působí v oblasti hokeje. V případě 

jakýchkoliv vnějších sociálních vlivů může dojít k rapidnímu snížení zájmu těchto 
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klíčových klientů nebo právě i k jejich úpadku do insolvence. Pravděpodobnost tohoto 

rizika je nízká, ani závažnost není tak vysoká. Jedná-li se o tři zákazníky ve výši obratu 

20 %, zdá se toto riziko jako malichernost, došlo by však k určitému typu úpadku těchto 

tří klíčových zákazníků, znamenalo by to pravděpodobně oslabení hokejové 

reprezentace a tím i poklesu zájmu zákazníků dalších, kteří tvoří nižší zastoupení v 

celkovém obratu společnosti. 

 

Tato kapitola se zaměřuje na interpretaci možných rizik spojených se strategií 

společnosti ALL SPORTS a.s., komplexní a přehledné zhodnocení těchto rizik 

znázorňuje níže uvedená matice rizik, která zachycuje pravděpodobnost definovaných 

rizik a jejich závažnost.  

 

Matice byla zpracována pomocí metodiky uvedené v teoretické části této práce v bodě 

2.1.3., matice pracuje s těmito riziky, které jsou výše rozebrány podrobněji: 

 

 3.4.1. Vysoké náklady na provoz nových prodejen 

 3.4.2. Neprodloužení distribuční licence značky Bauer na území České 

republiky 

 3.4.3 Vstup nadnárodních prodejců na český trh 

 3.4.4 Konkurenční dumpingové ceny 

 3.4.5. Snížení kvality produktů značky BAUER 

 3.4.6. Přeliv vlastnického kapitálu u hlavního dodavatele 

 3.4.7. Černý trh - prodej bez DPH 

 3.4.8. Dovoz evropského distributora značky BAUER 

 3.4.9. Změna obchodních podmínek ze strany dodavatele 

 3.4.10. Měnové výkyvy 

 3.4.11. Platební insolvence významných zákazníků 
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Tabulka 9 - Matice rizik společnosti ALL SPORTS a.s. (autor, dle interpretovaných 

rizik) 

 

Výše uvedená matice znázorňuje čísla kapitol jednotlivých rizik, kde rizika zanesená v 

modrých polích zachycují taková rizika, která jsou pro společnost přijatelná a lze s nimi 

provozovat podnikatelskou činnost i nadále. Žlutá políčka pracují s rizikem podmíněně 

přijatelným, v této fázi je však nutno daným rizikům věnovat určitou pozornost. 

Společnost ALL SPORTS a.s. by měla přesně vědět, co pro ni daná rizika znamenají a 

jak je schopna s nimi pracovat případně, jaká opatření jsou možná. Poslední červená 

pole znázorňují taková rizika, která jsou pro společnost nepřijatelná. 

  

     

 3.4.1.    

 3.4.3. 

3.4.4. 

 

3.4.6. 3.4.9.  

 3.4.10. 3.4.5.   

3.4.7. 

 

3.4.8. 3.4.11.  3.4.2. 
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4.5 Zhodnocení rizik a jejich působení na podnik 

Tato část diplomová práce se zaměřila na nové strategické cíle společnosti ALL 

SPORTS a.s. a s tím spojena rizika. Společnost ALL SPORTS a.s. se v současné době 

rozhodla k vybudování silné maloobchodní sítě prodejen, která bude maloobchodní trh 

s hokejovým vybavením zcela ovládat, společnost ALL SPORTS a.s. nebude tak závislá 

na ostatních prodejcích. Hlavním  cílem společnost je  otevření nových prodejen, a to v 

Praze a Hradci Králové. Tato města byla pečlivě vybrána, nejen, že se jedná o velká 

krajská města, ale zároveň patří k městům, kde se odehraje nejvíce hokejových zápasů. 

Dále se vedení společnosti ALL SPORTS a.s. plánuje zaměřit na zvýšení podílů 

smluvních profesionálních klubů, kterým jsou dodávány výstroje (zákulisní 

vyjednávání, osobní sympatie, požadavek klubů na co největší marketingové 

protiplnění, atd.).  

 

Analýza rizik identifikovala jedenáct možných rizik, kde žádné z rizik nejsou pro 

společnost nepřijatelná. Čtyři z identifikovatelných rizik jsou pro společnost ALL 

SPORTS a.s. podmíněně přijatelná a sedm identifikovaných rizik je pro společnost 

přijatelných. Lze tedy říci, že společnost ALL SPORTS a.s. pracuje s únosnými a 

běžnými riziky, s kterými obchodní společnosti umějí pracovat. 

 

Management společnosti si je vědom možnosti vysokého nájemného v Praze a Hradci 

Králové. Projektový tým, který bude zastřešovat rozjezd těchto dvou nových prodejen, 

bude pečlivě vybírat lokality v těchto městech a porovnávat cenové relace. Je však 

důležité posoudit lukrativní prostory a s tím spojené vyšší obraty. V prvním roce po 

otevření prodejny vedení společnosti ALL SPORTS a.s. kalkuluje s vyšším nájemným. 

V následujícím období bude výše nájemného porovnáno s levnějšími prostory nebo 

dojde k vyjednávání o nájemném ve stávajících prostorách. Po zviditelnění se na 

lukrativním místě bude možné provozovnu přestěhovat na méně lukrativní místo nebo 

také bude prostor pro vyjednávání s pronajímatelem, který se společnosti ALL SPORTS 

a.s. bude mít již zkušenosti.  

 

Riziko týkající se neprodloužení distribuční licence není ze strany ALL SPORTS a.s. 

značně ovlivnitelné. Společnost ALL SPORTS a.s. dlouhodobě spolupracuje se značkou 
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Bauer a dodržuje všechny smluvní podmínky, zároveň se také snaží o maximalizaci 

zisku, tedy i o maximalizaci prodeje. Jednostranné rozhodnutí ze strany výrobce značky 

Bauer společnost ALL SPORTS a.s. neovlivní. V případě, že by nedošlo k prodloužení 

licence je však nutností, aby vedení společnosti ALL SPORTS a.s. oslovilo vedení 

výrobce značky Bauer, zjišťovalo příčiny jejich rozhodnutí a případně vyjednávalo.  

 

Vstup nadnárodních prodejců na český trh či konkurenční dumpingové ceny společnost 

ALL SPORTS a.s. neovlivní, obrana proti tomuto riziku je dát zákazníkovi přidanou 

hodnotu v podobě kvalitního zboží a kvalitního servisu, aby neměl důvod jít ke 

konkurenci. Snížení kvality produktů značky Bauer a přeliv vlastnického kapitálu 

hlavního dodavatele společnost ALL SPORTS a.s. také neovlivní má však možnost o 

vyjednávání s výrobcem značky Bauer a diplomaticky tak upozornit na nepříznivé vlivy 

týkající se působení na zákazníka.  

 

Černý trh a dovoz evropského distributora značky Bauer také společnost ALL SPORTS 

a.s. přímo neovlivní, má však možnosti se proti tomuto riziku bránit formou 

vyjednávání s výrobcem značky Bauer. Další možností v tomto riziku je dát 

zákazníkovi informace o možnosti záruky a výhodách legální koupě zboží.  

 

Možné změny vyplývající z obchodních podmínek ze strany dodavatele jsou hrozbou v 

každé oblasti, v případě drobných změn je nutností zpracování do podoby únosné pro 

společnost, ale i pro zákazníka. Dojde-li však k výrazným změnám je nutností využít 

vyjednávacích schopností a dát dodavateli jasně najevo, co je pro společnost ALL 

SPORTS a.s. zátěží a co může respektovat.  

 

Platební insolvenci či úpadek významných zákazníků společnost ALL SPORTS a.s. 

neovlivní. V případě, kdy zákazník tvoří významnou část tržeb společnosti, je nutné jej 

řádně prověřovat. Zákazníci, s kterými společnost ALL SPORTS a.s. pracuje 

dlouhodobě, mají delší splatnost. I přes dlouholetou spolupráci je však nutností, aby 

společnost ALL SPORTS a.s. minimálně jedenkrát ročně provedla analýzu významných 

odběratelů a jejich schopnosti splácet. Společnost ALL SPORTS a.s. se tak může proti 
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tomuto riziku chránit prevencí a v případě potíží s likviditou těchto zákazníků zkrátit 

dobu splatnosti či stanovit max. hranici pohledávky vůči danému zákazníkovi.  

 

Měnové výkyvy společnost ALL SPORTS a.s. nemůže ovlivnit, má však možnost 

sjednat ve své bance výhodnější podmínky po určitou dobu v podobě ohraničeného 

kurzu, je však nutné počítat, že banka daný kurz ohraničí tak, aby sama neprodělala. V 

tomto případě společnost vždy nese určité riziko, pouze může zamezit velkým 

výkyvům.  

 

Nové strategické cíle mohou být pro společnost ALL SPORTS a.s. velmi přínosné. 

Společnost získá zejména větší povědomí o značce Bauer a díky obchodním zástupcům 

dojde k přímému cílení na zákazníka, a tím nejen zvýšení obratu, ale také i marže.  
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5 NÁVRHOVÁ ČÁST 

V následující části diplomové práce navrhnu opatření, které by měla společnost zavést, 

proto, aby eliminovala rizika, která byla popsána v předešlé kapitole a vyhodnocena 

pomocí matice rizik. 

5.1 Vysoké náklady na provoz nových prodejen 

Vzhledem k dlouhodobému cíli společnosti, který spočívá v rozvoji maloobchodní sítě, 

tedy otevírání nových prodejen s cílem pokrýt veškeré kraje v České republice. Ovšem 

tato strategie nese riziko v podobě fixních nákladů spjatých s provozem prodejny a 

vysokými vstupními investicemi do vybavení prodejny či případné stavební práce nutné 

k požadované úpravě prodejní plochy.  

 

Společnost musí při naplňování tohoto cíle rozhodovat na základě podrobných analýz, 

které odhadují budoucí náklady spojené s provozem prodejny a tržby generované danou 

prodejnou. Stanovení budoucích fixních nákladů se odvíjí od nájemní smlouvy uzavřené 

s pronajímatelem prodejní plochy, kde je stanovená výše a interval nájemného a doba 

trvání tohoto závazku. Další fixní náklady spojené s provozem prodejny jsou mzdy 

zaměstnanců, jejichž výše je stanovena na základě uzavřených pracovních smluv, jako 

fixní náklad musíme určit pouze pevnou součást platu, prémie za prodej zboží se odvíjí 

od dosažených tržeb. Počet zaměstnanců prodejny se odvíjí od prodejní plochy, tedy 

čím má prodejní plocha větší rozlohu, tím je potřeba více prodavačů. Nejmenší 

prodejny v maloobchodní síti společnosti zaměstnávají dva prodavače, oproti tomu 

největší prodejna v Českých Budějovicích je obsluhována pěti prodavači. 

 

Stanovení budoucích tržeb nově otevřených prodejen nelze určit exaktně, ale lze učinit 

kvalifikovaný odhad. Pro stanovení tohoto odhadu navrhuji vycházet 

z vnitropodnikových dat, přesněji z tržeb již otevřených prodejen. Navrhuji, aby tržby 

byly porovnávány s počtem obyvatel měst, kde jsou prodejny provozovány s úrovní 

konkurence jednotlivých lokalit, s velikostí prodejní plochy a v neposlední řadě, zdali se 

prodejna nachází na zimním stadionu. Na základě těchto kritérií doporučuji vedení 
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společnosti stanovení očekávaných tržeb, které budou generovány nově otevřenou 

prodejnou. Při stanovení těchto tržeb musí být brán zřetel na fakt, že prodejny, které 

jsou otevřeny mnoho let, mají již vybudovanou zákaznickou základnu, s kterou 

nemůžeme počítat u nově otevřené prodejny. Budování těchto zákaznických vztahů 

vyžaduje čas a především spokojenost zákazníků se službami a nabídkou prodejny. 

 

Vzhledem k rizikům plynoucích z otevření nové prodejny musí společnost plánovanou 

expanzi rozvrhnout na více let a neotevírat současně či v krátkém časovém rozestupu 

více prodejen. 

 

Další návrhem ke snížení rizika spjatého s vysokými vstupními náklady na vybavení 

prodejny je žádost ke společnosti BAUER Inc. na podílení se na těchto vstupních 

nákladech formou podpory v dodávce zboží zdarma, které po prodeji budou sloužit 

například k pokrytí nákladům na nové stojany, figuríny či reklamní grafiky. 

Argumentem k této podpoře je, že s otevřením nové prodejny rostou tržby společnosti, 

tedy dochází k navýšení objednávky produktu značky BAUER. 

5.2 Neprodloužení distribuční licence značky BAUER na území ČR 

Předmětem podnikání společnosti je distribuce produktů značky BAUER na českém 

trhu, tedy ztráta distributorské licence by byla pro společnost likvidační. Doporučuji, 

aby společnost vyvinula veškeré možné úsilí k tomu, aby tato situace nenastala. Firma 

dosahuje dobrých výsledků a patří k jedním z největších distributorů v Evropě. Tento 

fakt musí být vždy zdůrazňován a je vhodné, aby společnost pravidelně prezentovala 

dosažené výsledky například neustálý každoroční nárůst tržeb. Prezentovány budou i 

náklady spojené s propagací značky BAUER v České republice a výsledky těchto 

investic. Pro společnost BAUER Inc. je důležitým faktorem i to že společnost ALL 

SPORTS a.s. provozuje vlastní maloobchodní síť, což kromě Švýcarska nenajdeme u 

jiných distributorů v Evropě, v tomto trendu doporučuji i nadále pokračovat. Důležité je 

pravidelné osobní setkávání s managementem BAUER Inc. například na prezentacích 

nových produktů pro obchodníky v České republice, kde je hojná účast, tedy je zřejmé, 

že společnost disponuje rozsáhlou distributorskou sítí. 
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Vzhledem k těmto faktům je velice nepravděpodobné, že společnost ve středně dobém 

horizontu ztratila licenci k distribuci produktu značky BAUER. 

5.3 Vstup nadnárodních prodejců na český trh 

Vstup nadnárodních internetových prodejců například společnosti AMAZON může mít 

pro společnost ALL SPORTS a.s. zásadní dopad, jelikož by byly produkty BAUER 

nabízeny na tuzemském trhu za nižší maloobchodní ceny nežli doporučené, tím pádem 

by došlo k ohrožení celé maloobchodní distribuční sítě. Společnost by proto měla do 

distributorské smlouvy vnést podmínky, které by tomuto zabránily a argumentovat 

případným poklesem objednaného zboží, pokud by k tomuto vstupu došlo. Pokud by 

společnost vzhledem ke své vyjednávací síle nebyla schopna tuto podmínku prosadit, 

musí se na vstup těchto nadnárodních internetových prodejců připravit a to tak, že 

v marketingových kampaních bude zdůrazňovat svoje konkurenční výhody a to síť 

vlastních kamenných prodejen, kde mohou zákazníci dané zboží vyzkoušet a svůj 

zákaznický program, který nabízí členů prostřednictvím slevových akcí ceny produktů, 

které jsou schopny konkurovat cenám potencionálních konkurentů jako je Amazon. 

 

Navrhuji, aby tato kampaň byla vedena prostřednictvím již vybudovaných silných 

marketingových kanálů společnosti a to na sociální síti Facebook, kde má společnost 

více jak 25 000 fanoušků z České republiky a prostřednictvím e-mailingové kampaně 

směřující na členy zákaznického programu, kde je 6 500 členů. 

5.4 Konkurenční dumpingové ceny  

Na trh s hokejovou výstrojí v posledních letech vstoupily nové značky TRUE a 

WARRIOR, které zvolily strategii dumpingových cen pro profesionální hokejové kluky 

a hráče. Společnost je tedy vystavena tlaku na svůj tržní podíl. Pro budoucí fungování 

trhu není žádoucí, aby se společnost nechala zatáhnout do cenové války s těmito 

konkurenty s malým tržním podílem. Součástí marketingové kampaně, která reaguje na 

toto ohrožení, je zdůraznění kvality, tedy životnosti produktů BAUER oproti těmto 

méně kvalitním značkám. Ze srovnání cen a životnosti jednotlivých produktů je zřejmé, 

že i přes vyšší cenu se vyplatí koupit produkty BAUER, jelikož jejich životnost je delší, 
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nežli u produktů TRUE a WARRIOR, které jsou sice levnější, ale jejich spotřeba během 

sezóny je znatelně vyšší, tedy vynaložené náklady na výstroj jsou ve finální zúčtování 

vyšší, nežli při odběru kvalitnějších produktů BAUER. 

5.5 Snížení kvality produktů značky BAUER  

Hlavní silnou stránkou společnosti je distribuce produktů, které zákazníci vnímají jako 

kvalitní, tedy jsou ochotni akceptovat výši ceny. Pro společnost je nutné, aby bylo toto 

vnímání zákazníků zachováno, proto by nemělo dojít k poklesu kvality nabízeného 

zboží. Společnost jakožto distributor má omezené možnosti jak ovlivnit kvalitu zboží. 

Může však vyvinout maximální úsilí, proto aby případný pokles kvality některých 

výrobků z nabízeného sortimentu reportoval svému dodavateli.  Navrhuji, aby 

společnost kvalitu nabízeného sortimentu monitorovala prostřednictvím dotazníků 

kvality, které by vyplňovali koncový zákazníci. Tyto dotazníky by byly součástí balení 

produktů a zákazníci by byly motivování nabídkou slevy či dárku, který by obdrželi po 

vyplnění a odeslání či odevzdáni dotazníků. Důležitým zdrojem informací z trhu jsou 

pro společnost i její obchodní zástupci, kteří jsou v každodenním kontaktu se svými 

zákazníky z řad hokejových klubů a nezávislých obchodníků, tedy pokud by 

zaznamenaly problémy s kvalitou produktů, měli by to ihned reportovat, tak aby se 

zamezilo případným problémům, které by mohli vést k poškození značky BAUER na 

tuzemském trhu.  

5.6 Černý trh - prodej bez DPH  

Jako největší riziko, které ohrožuje maloobchodní strategii společnosti byl identifikován 

prodej zboží značky BAUER na černém trhu, tedy mimo distribuční síť společnosti. 

Takto nabízené zboží je pro zákazníky atraktivní především z hlediska ceny, která je 

zpravidla výrazně nižší, nežli doporučená maloobchodní cena. Prodejci mohou nabízet 

za tak nízkou cenu především díky tomu, že nedodržují právní předpisy a daňové 

povinnosti v České republice. Zboží odebírají od zahraničních překupníků bez 

potřebných dokumentů, které nevydávají ani při prodeji koncovým zákazníkům. To jim 

umožňuje prodávat zboží bez DPH, tedy s minimálně 21 % slevou oproti prodejnám 

společnosti, která dodržuje veškeré právní předpisy, čímž je vůči těmto prodejcům 
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značně znevýhodněna. I když vymahatelnost práva v naší zemi není příliš vysoká, 

vzhledem k faktu, že tito prodejci působí na trhu již mnoho let, může společnost vnést 

podněty příslušným úřadům, především české obchodní inspekci (ČOI), či daňové 

správě. Pokud by společnost nebyla v této snaze úspěšná, nabízí se možnost medializace 

tohoto problému a tím pádem zvýšení tlaku na státní úřady, aby k této věci neprodleně a 

rázně zakročit. 

 

Společnost se musí snažit prostřednictvím marketingové kampaně šířit povědomí o 

rizicích spjatých s nákupem produktů na černém trhu, a tím odradit zákazníky od koupě 

u prodejců, kteří nedodržují zákonné normy.  

 

Při kampani musí být akcentována hlavní nevýhoda nákupu na černém trhu a tou je 

nemožnost případné reklamace závadných výrobků. Jelikož není při prodeji vydávána 

účtenka, nemá prodejce povinnost zabývat se reklamací zboží. I kdyby prodejce účtenku 

vydal, nemá možnost kde reklamovat, jelikož společnost neuznává reklamaci zboží, 

které neprošlo skrze její distribuční kanály a u zahraničního dodavatele zpravidla 

neuspěje opět vzhledem k absenci dokladu o provedeném nákupu. Dále kampaň musí 

poukazovat na nejasný původ zboží, tedy že oficiální distributor značky Bauer v České 

republice negarantuje kvalitu zboží prodávaného bez dokladu. Pro šíření tohoto sdělení 

navrhuji využít silnou facebookovou stránku společnosti, kde je více jak 25 000 

fanoušků z České republiky a inzerovat v reklamním systému této sítě, kde k zasažení 

30 000 uživatelů reklamou, společnost průměrně vynakládá 20 000 Kč. Další formou 

šíření tohoto sdělení by měl být placený článek na největším českém hokejovém portále 

hokej.cz, který by o dané problematice a rizicích informoval širokou hokejovou 

veřejnost. Komerční článek na tomto serveru stojí 50 000 Kč bez DPH k tomuto 

nákladu je nutné přičíst i výdaje na copywritera, který by daný článek napsal, tak aby 

zaujal čtenáře. Výše odměny copywritera za článek se liší dle kvality a referencí 

jednotlivých reklamních společností či živnostníků tzv: „freelencerů“. Odhadované 

rozpětí této služby je od 3 000 do 30 000 Kč bez DPH. Tedy celkové náklady na tento 

článek by byly na úrovni 80 000 Kč. Takový náklad je přijatelný za předpokladu, že se 

na černém trhu, tedy mimo distribuční systém společnosti prodá ročně zboží značky 

Bauer za 10 mil. Kč, podle odhadu vedení společnosti. Cílem této kampaně bude přesun 
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těchto maloobchodních tržeb potažmo zákazníků do prodejních kanálů distribučního 

systému společnosti. 

 

Další možností jak bojovat s černým trhem je snížit cenu v prodejnách a e-shopu 

společnosti, tak, aby sleva, kterou nabízejí prodejci na černém trhu nebyla pro 

zákazníky na tolik atraktivní, aby podstupovali rizika spjatá s nákupem na černém trhu, 

což by vystavilo tyto prodejce tlaku na jejich marži a mohlo by to vyústit až k jejich 

krach vzhledem k faktu, že na trhu přežívají pouze díky nízké ceně produktů. 

5.7 Dovoz evropského distributora značky BAUER  

Značka Bauer je na území Evropské unie prodávána mnoho distributory, kteří mají 

uzavřenou smlouvu s výrobcem značky. Smlouvy s distributory značky Bauer jasně 

stanovují území, na kterém je daný distributor pověřen k prodeji této značky, i přes to 

dochází k tomu, že někteří distributoři tyto podmínky nedodržují a porušují smluvní 

pravidla distribuce značky Bauer. Tohoto se snaží využít někteří prodejci, kteří byli 

společností vyloučeni z distribučního systému vzhledem k nedodržování pravidel 

distribuce, čímž poškozovali trh, a tedy i společnost. Pokud tito prodejci mají možnost 

nakoupit zboží značky BAUER u jiného evropského distributora, nemá společnost 

žádné možnosti, jak ovlivnit daného prodejce. Jedním z možných návrhů, jak tuto riziko 

řešit je monitoring trhu, který by měl upozornit na prodejce nabízející produkty 

BAUER, aniž by měl vazbu na společnost, či některého z jejich zákazníků. Pokud by 

společnost na takového prodejce narazila, měla by provést tzv. mystery shoping, tedy 

nákup produktů od zmíněného prodejce při vydávaní se za běžného zákazníka. Pomoci 

unikátních kódů na obalech produktu je možné určit zemi, odkud byl daný výrobek 

distribuován. Po identifikaci distributora tohoto zboží by měla společnost neprodleně a 

s patřičnou razancí informovat BAUER Hockey Inc. o porušení distribučních pravidel 

jedním z jejich zákazníků. 

 

Navrhuji, aby společnost monitoring trhu prováděla prostřednictvím současných 

zaměstnanců, především obchodních zástupců, kteří mají o situaci na trhu velký 

přehled. 
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Pokud obchodní zástupci získají podezření na prodej zboží Bauer, které pochází od 

jiného distributora, marketingové oddělení by mělo provést mystery shoping pomocí 

objednávky skrze internetový obchod podezřelého prodejce na adresu, která by nebyla 

spojována se společností či s jejími zaměstnanci. Pokud by prodejce nenabízel produkty 

skrze internetový obchod, ale pouze ve své kamenné prodejně, tak by měla provést 

nákup taktéž osoba, kterou by prodejce nespojoval se společností ALL SPORTS a.s.. 

Při tomto postupu by firmě nevznikly žádné dodatečné náklady pouze prostředky na 

nákup zboží během mystery shopingu, které můžeme považovat za zanedbatelné. 

 

Tito prodejci zpravidla používají na svých výlohách logo BAUER, k čemuž vzhledem k 

neexistujícím obchodním vztahům se společnosti nemají nárok, proto by měla 

společnost vyzvat tyto prodejce právní cestou k odstranění loga BAUER z jejich výloh 

či internetových stránek.  

 

Společnost může zahájit obchodní vyjednávání s těmito prodejci a navrhnout jim 

podmínky, které by je nenutili odebírat zboží BAUER od zahraničního distributora, tedy 

například vyšší slevu, kvalitu servisu, marketingovou podporu či vybavení prodejny. 

5.8 Změna obchodních podmínek ze strany dodavatele 

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost je závislá pouze na jednom dodavateli, tak její 

vyjednávací pozice není příliš silná. Změna obchodních podmínek může mít na 

společnost negativní dopad a to především pokud by došlo ke zdražení zboží či zkrácení 

doby splatnosti, nebo požadavek na platbu za zboží předem, což by mělo negativní 

dopad na cash flow podniku.  

 

Společnost eliminuje toto riziko přímo úměrně s dobou trvání distributorského 

kontraktu, proto by společnost měla vyvinout veškeré úsilí, aby byl tento kontrakt 

uzavřen na co nejdelší období, což by zaručilo společnosti dlouhodobé stabilní 

podmínky pro její fungování. S tímto faktem, tedy dlouhodobou stabilitou by mělo být 

argumentování při vyjednávání o novém kontraktu s důrazem na to, že stabilní obchodní 

vztahy jsou ku prospěchu obou partnerů. 
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5.9 Měnové výkyvy 

Vzhledem k faktu, že společnost hradí veškeré zboží v amerických dolarech, je 

vystavena riziku volatility kurzu české koruny. Pro společnost je především riziko 

depreciace měny. Proti tomuto riziku se však společnost může zajistit prostřednictvím 

zajištění současného kurzu měny v určitém množství do budoucna. Základním 

nástrojem je operace na spotovém měnovém trhu. Společnost si takto v jí určené době 

za aktuální kurz nastaví jí určené množství měny, jejichž kurz chce zajistit. V tomto 

případě se jedná o americký dolar. Dalším nástrojem jsou měnové forwardy či kurzové 

riziko je možno zajistit taky měnovou opcí. Společnost by měla zvolit pro ni co 

nejvýhodnější nabídku, a to porovnáním nabídek od jednotlivých finančních domů. 

Společnosti jednoznačně doporučuji zajistit se proti riziku změny kurzu, jelikož tento 

proces má významnou funkci při zajištění marže u prodávaného zboží, které je prodáno 

pomoci kontraktu dříve, nežli je samotné zboží dodáno a fakturováno. 

 

Náklady na toto zajištění jsou dle informací od vedení podniku ve výši 4 haléřů za jeden 

takto nakoupený americký dolar, což považuji vzhledem k nutnosti tohoto opatření za 

přijatelné. 

5.10 Platební insolvence významných zákazníků 

Tržby společnosti jsou tvořeny z 20 % třemi největšími zákazníky. Pokud by se tito 

zákazníci dostali do platební neschopnosti a nebyli by tím pádem schopni hradit svoje 

závazky, mohlo by to společnost vážně ohrozit. Doporučuji, aby společnost nastavila 

svoji distribuční politiku tak, aby u jednotlivých zákazníků nedošlo k tomu, že by 

nebyly schopni hradit svoje závazky. Tohoto může docílit tak, že stanoví limit závazků 

jednotlivých zákazníků s ohledem na jejich tržby a platební morálku. Pro stanovení 

tohoto limitu může podnik využít data ze zákaznického systému (CRM). Pokud 

zákazník dosáhne tohoto limitu, musí dojít k automatickému pozastavení výdeje zboží 

tak, aby jeho dluh dále nenarůstal. V případě nepříznivého ekonomického vývoje České 

republiky může dojít k poklesu tržeb v rámci celého trhu s hokejovou výstrojí, což by 

předznamenalo krach některých prodejců. V případě takovéto hrozby společnost musí 

snížit akceptovatelnou míru závazků.  
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Při stanovení horní akceptovatelné hranice závazků navrhuji vycházet pouze ze závazků 

po splatnosti faktur a to tak, že maximální hodnota závazků po splatnosti je 10% 

z celkového ročního obratu jednotlivých zákazníků. V tabulce níže vidíme hranici u 

jednotlivých pěti největších zákazníků společnosti. 

 

Zákazník Tržby v roce 2016 Maximální výše závazků 

po splatnosti 

Zákazník A 18 467 636 Kč 1 846 764 Kč 

Zákazník B 13 997 529 Kč 1 399 753 Kč 

Zákazník C 6 908 045 Kč 690 804 Kč 

Zákazník D 6 565 627 Kč 656 563 Kč 

Zákazník E 5 885 911 Kč 588 591 Kč 

Tabulka 10 – Tržby pěti největších zákazníků společnosti ALL SPORTS a.s. (autor) 

 

Z tabulky plyne, že pokud společnost stanoví opatření nedovolující překročit maximální 

hodnotu závazku po splatnosti u jednotlivých zákazníků na hodnotu 10 % z tržeb 

předešlého roku, tak by i v případě krachu pěti největších zákazníků byla schopná dostát 

svým závazkům, vzhledem ke své dobré ekonomické kondici. 

 

V tomto případě extrahujeme od toho, že v případě krachu prodejce, by došlo i 

k nesplacení faktur před splatností. V tomto případě bych nenavrhoval stanovit 

maximální hranici závazků, aby nebyl zbytečně vyvíjen tlak na odběratele, kteří by to 

mohli vnímat negativně a odebírat, tak od společnosti méně zboží. 

 

Společnost používá k jištění svých pohledávek směnky. Tyto směnky by měly být 

vázány na fyzické osoby, nežli na společnosti s ručením omezeným, kde je větší 

pravděpodobnost úspěchu případné exekuce, jelikož fyzické osoby ručí svým majetkem, 

oproti tomu při krachu společnosti s ručením omezeným nemusí společnost získat 

hodnotu svých pohledávek na zpět. Pokud dojde k výraznému poklesu tržeb u některého 

z významných zákazníků, měla by společnost ALL SPORTS a.s. danou situaci 

analyzovat a společně s tímto prodejcem nalézt příčiny tohoto propadu a v ideálním 

případě i řešení, například pomoci cílených reklamních kampaních na podporu prodeje.  
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6 ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce je identifikovat rizika při uplatnění marketingové 

strategie analyzované společnosti ALL SPORTS a.s.. Pro dosažení hlavního cíle se 

práce dělí na základní dvě kapitoly, a to na část teoretickou, která pojednává o 

problematice marketingové strategie a rizika v teoretické rovině. Analytická část se 

pomyslně dělí na dílčí cíle, tak aby bylo naplněno hlavního cíle práce. V první řadě se 

analytická část práce zaměřuje na charakteristiku vybrané společnosti ALL SPORTS 

a.s.. 

 

Firma ALL SPORTS a.s. byla založena v 2003, s příchodem nového akcionáře v roce 

2005 firma začala prosperovat a momentálně působí jako jednička na trhu. ALL 

SPORTS a.s. je výhradním distributorem hokejového vybavení a oblečení značky Bauer 

pro Českou republiku. Velkou konkurenční výhodou společnosti je vlastní síť 

maloobchodních prodejen po celé České republice. Momentálně provozuje devět 

prodejen. Všechny prodejny, vzhledem ke své aktivitě, jsou umístěny u zimního 

stadiónu a mají podobný interiér. Společnost též nabízí své zboží prostřednictvím e-

shopu, který slouží i jako podpora maloobchodní sítě společnosti.  

 

Dále se práce zaměřuje na představení nových strategických cílů, a to zejména na 

rozšíření maloobchodní sítě prodejen a zaměření se na prodej prostřednictvím 

obchodních zástupců. Pro zpracování nové strategie je vždy nutno znát současný stav 

postavení společnosti na trhu, ten byl proveden pomocí marketingového mixu, SLEPT 

analýzy, Porterova modelu pěti sil a SWOT analýzy. Z těchto analýz vyplynulo, že 

tržby podniku jsou téměř rovnoměrně diverzifikovány mezi různé typy zákazníků, což 

je pro budoucí směřování podniku pozitivní, vzhledem k faktu, že případný propad 

tržeb v jednom ze segmentů je schopen kompenzovat příjmy z prodeje zboží typově 

odlišným zákazníkům. Tento stav vyplývá z charakteru společnosti, která je jak 

velkoobchodem, tak i provozovatelem vlastní maloobchodní sítě, či je dodavatelem 

výstroje pro profesionální hokejové kluby. Dle analýzy konkurence pomocí Porterova 

modelu pěti sil, lze považovat trh, na kterém podniká společnost ALL SPORTS a.s. jako 

vysoce konkurenční. Dále byly identifikovány příležitosti pro společnost a to především 
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rostoucí počet mládežnických týmů v České republice, růst spotřeby tuzemských 

domácností, či zvýšená podpora mládežnického hokeje ze strany Českého svazu ledního 

hokeje. Ovšem nelze pominout ani případné hrozby, kterým může být v budoucnu 

společnost vystavena, a to vstup nadnárodních internetových prodejců do České 

republiky, cenová válka na trhu nebo výskyt falzifikátů produktů Bauer na českém trhu. 

V neposlední řadě se práce zaměřuje na identifikaci rizik vyplývajících z nové, ale i 

stávající strategie společnosti ALL SPORTS a.s.. V rámci analýzy rizik bylo 

identifikováno jedenáct možných rizik vyplývajících z prodeje hokejové značky Bauer 

společnosti ALL SPORTS a.s., a to náklady na provoz nových prodejen, distribuční 

licence značky Bauer na území České republiky, vstup nadnárodních prodejců na český 

trh, konkurenční dumpingové ceny, snížení kvality produktů značky Bauer, přeliv 

vlastnického kapitálu, černý trh - prodej bez DPH, dovoz evropského distributora 

značky Bauer, změna obchodních podmínek ze strany dodavatele, měnové výkyvy a 

platební insolvence významných zákazníků. Pomocí matice rizik bylo vyhodnoceno, že 

žádné z identifikovaných rizik nepřináší společnosti nepřijatelná rizika, ale některé 

rizika byla označena jako podmíněně přijatelná. V návrhové části práce byla navržena 

opatření, která by měla společnost zavést, aby eliminovala rizika, které byly 

identifikovány. Mezi tyto návrhy patří monitoring kvality produktů prostřednictvím 

dotazníků vyplňovaných koncovými zákazníky, návrh kampaně propagující nevýhody 

spjaté s nákupem hokejové výstroje na černém trhu včetně odhadovaného rozpočtu a 

vhodných médií, také byla navržena strategie pro odhalení dovozu nabízených produktů 

jiným evropským distributorem značky Bauer. V práci byla také stanovena maximální 

hodnota závazků po splatnosti, tak aby společnost nebyla ohrožena insolvencí svých 

největších zákazníků. 

 

Vzhledem k novým strategickým cílům a ke stávajícímu vývoj hospodaření společnosti 

ALL SPORTS a.s. lze říci, že společnost je připravená na práci s identifikovanými 

riziky přicházející z vnějšího i vnitřního prostřední. 
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