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Projevy vlivu jednotlivých sloºek
okolí na podnik

V seminární práci rozebírám na p°íkladech r·zných podnik· jednotlivé sloºky organiza£ního okolí. Denice pojm· uvádím pouze v nejzákladn¥j²í podob¥; kv·li
rozsahu práce jsou p°íklady zjednodu²ené a vynechávám podrobná data.

1

Úvod

Organiza£ní okolí podniku je moºné vymezit jako  souhrn v²ech hmotných a sociálních faktor·, které jsou jednotlivci v organizaci brány na v¥domí p°í rozhodování [1] (alternativní denice nap°íklad  soubor sil a podmínek mimo hranice
organizace, mající vliv na zp·sob °ízení organizací [2, str. 8]. Obvyklé je £len¥ní
okolí na vn¥j²í (v²eobecné, úkolové) a vnit°ní[2], ale lze se setkat i s £len¥ním,
které spojuje v²eobecné a úkolové okolí organizace pod obecné  vn¥j²í okolí (viz
tabulky 1, 2). Pro pot°eby této práce se zam¥°ím pouze na v²eobecné a úkolové
okolí, vnit°ní okolí organizace zanedbávám.
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Tabulka 1: len¥ní okolí organizace  vnit°ní okolí
Vnit°ní okolí
lenové organizace
Vzd¥lání a schopnosti
P°edchozí zku²enosti
Individuální zájem (podíl) na dosahování cíl· systému
Mezilidské chování
Dostupnost pracovní síly pro vyuºití v rámci systému

Organiza£ní struktura
Technologické charakteristiky jednotlivých organiza£ních jednotek
Vzájemná závislost jednotlivých organiza£ních jednotek p°i pln¥ní jejich cíl·
Konikty v rámci organiza£ní jednotky
Konikty mezi organiza£ními jednotkami

Organizace
Cíle a úkoly organizace
Integra£ní procesy v organizaci
Charakter výstupu organizace (produktu, sluºby)

Zdroj: [1, str. 316].

Tabulka 2: len¥ní okolí organizace  vn¥j²í okolí
Vn¥j²í okolí
Zákazníci
Distributo°i produktu (sluºby)
Finální odb¥ratelé produktu (sluºby)

Dodavatelé
Dodavatelé materiálu
Dodavatelé vybavení
Dodavatelé jednotlivých komponent produktu
Nabídka práce (pracovního trhu)

Konkurence
Sout¥º o dodavatele
Sout¥º o odb¥ratele

Socio-politická komponenta
Regulace odv¥tví ze strany vlády
Ve°ejné mín¥ní ohledn¥ produktu (odv¥tví)
Vztah organizace a odbor·

Technologie
Soulad s novými poºadavky v rámci odv¥tví a v p°íbuzných odv¥tvích
Vývoj nových produkt· a zlep²ování

Zdroj: [1, str. 316].
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V²eobecné okolí

2.1 Ekonomické síly
Projev ekonomických sil, jakoºto jednoho prvku v okolí podniku, je pom¥rn¥
z°ejmý a jde o pravd¥podobn¥ nej£ast¥ji zmi¬ovanou sílu v okolí organizace. Jako

1

p°íklad je ideální sou£asná ekonomická: nan£ní krize (recese, hospodá°ský pokles )
v odv¥tví p°ímo závislém na dlouhodobé spot°eb¥  automobilovém pr·myslu. Na
základ¥ krize (p°ípadn¥ na základ¥ mediálního obrazu krize) spot°ebitelé za£ali
odkládat nákup nových vozidel, coº mohlo vést  a vedlo  k poklesu výroby au-

2

tomobil· (a následn¥ k subvencím odv¥tví na úkor jiných rem ). Pr·b¥h krize
pom¥rn¥ ilustrativn¥ znázor¬uje tabulka 3 (p°i detailn¥j²ím pohledu na jednotlivé
zem¥ je moºné sledovat i postupnou  cestu krize Evropou podle toho, jak kterou
zemi zasáhla).

Tabulka 3: Ekonomické síly - míra nezam¥stnanosti (25-74 let) v procentech
Region

2005

2006

2007

2008

2009

EU 27

7.6

7

6.1

5.9

7.6

EU 25

7.7

7

6.1

6

7.7

EU 15

7

6.6

6

6.1

7.7

N¥mecko

14.2

12.8

11.1

9.9

10.4

eská republika

12.8

10.2

9.6

9.7

7.7

Zdroj:
Eurostat,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=
1&language=en&pcode=tsdec460&plugin=1.

Reakce automobilek se li²ila podle zem¥. V N¥mecku (díky vládní subvenci a
díky velmi silné vyjednávací pozici odbor·) v¥t²ina rem projevila snahu udrºet
si stálé zam¥stnance nap°íklad formou sníºení délky úvazku, na 30 (z 35), respektive 33 hodin týdn¥ (z 38 v bývalé NDR) £i pouºitím exibilní pracovní doby a

3

pracovních kont . Agenturní zam¥stnanci, kte°í nejsou odborov¥ organizovaní (a

1 Ozna£ení pro sou£asnou krizi, vyvolanou kolapsem amerického hypote£ního trhu a zp·sobenou masovým vyuºíváním  structured investment vehicle a (oprávn¥ného) spoléhání se na stát
v p°ípad¥ skute£n¥ velkého problému, je zhruba tolik jako udávaných p°í£in krize  nespo£etn¥.

2 Z jednoduchého d·vodu  ze zav°ené továrny silného, tradi£ního odv¥tví (a se silnými odbory)

jde vytvo°it televizní reportáº (a ubrat tak politikovi hlasy), zatímco ze zhor²ení hospodá°ské
situace zbytku rem (které subvenci  zde ²rotovné  zaplatí), uº ne.

3 Daimler, BMW, MAN, Steyer v Rakousku, posun °ádov¥ 4-5 pracovních týdn·  do bu-
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£asto jde o cizí státní p°íslu²níky, tj. bez volebního práva a sympatií voli£· ), byli
v N¥mecku propu²t¥ni ihned jiº na za£átku krize (°ádov¥ 100 000 zam¥stnanc·).
Ve Francii (kde automobilový pr·mysl zhruba 10 % celkové zam¥stnanosti v pr·myslu) provedla vláda subvenci v hodnot¥ 26 miliard EUR a dal²í opat°ení, mající
krátkodob¥ sníºit nezam¥stnanost (moºnost pobírat aº 80 % mzdy po dobu jednoho roku na jakési obdob¥ podpory v nezam¥stnanosti, zkrácení délky pracovní
doby a n¥kolik forem sociálních dávek).
V eské republice do²lo k prudkému propadu automobilového pr·myslu (pokles o 17.4 % yoy, mezi nejvy²²ími v Evrop¥); následkem bylo propu²t¥ní kolem 10
% pracovník· v odv¥tví (zhruba 13 550 osob). Propou²t¥ní ale mohlo být i d·sledkem rigidity pracovních smluv (výroba automobil· samotných v R rostla, i díky
p°esunu spot°eby od draº²ích aut k levn¥j²ím, men²ím a úsporn¥j²ím model·m,
vyráb¥ným nap°íklad v TPCA); údaje p°evzaty z [3].
Pro podnik vyplývá z p°edchozích °ádek n¥kolik r·zných problém·. Jednak se
ekonomické okolí chová (z pohledu organizace a rozhodování) pom¥rn¥ nep°edvídateln¥, jednak se vlivem ekonomických sil mohou rapidn¥ zm¥nit socio-kulturní síly
(moºnost spojit se s  odv¥kým nep°ítelem odbory a vymoci si na vlád¥ up°ednostn¥ní jednoho sektoru ekonomiky). Zárove¬ se objevuje i volba délky, po jakou
uvaºujeme budoucí vývoj a v jakém £asovém horizontu se rozhodujeme: nap°íklad
výb¥r, zda po ur£itou dobu  dotovat zam¥stnance, nebo je ihned propustit a pozd¥ji nést vy²²í náklady p°i op¥tovném náboru (p°i£emº platí ur£itá Sophiina volba,
protoºe £ím déle zam¥stnavatel s propou²t¥ním v p°ípad¥ vleklé krize váhá, tím

5

v¥t²í budou jeho utopené náklady ).

2.2 Technologické síly
Technologické síly (a£ to na první pohled nevypadá) p·sobí tém¥° vºdy ve spojení
s ekonomickými silami (nikdy nenastane zm¥na nebo zlep²ení technologie pouze
kv·li samotné technologii, obvykle jde o d·sledek n¥£eho jiného  nap°íklad drahé
doucna .

4 Kterým (na první pohled, realita je jiná)  berou práci.
5 Druhá varianta  propustit brzy naráºí na zákoník práce a  samo-potvrzující chování trh·

u velkých rem (rma chce propou²t¥t
schopná splácet úv¥ry

⇒

⇒

⇒

mohla by mít problém s odbytem

draº²í úv¥ry / pokles ceny akcií

rma skute£n¥ musí propou²t¥t.)

4

⇒

⇒

nemusela by být

reálný problém s hospoda°ením
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ceny práce . P·sobení £ist¥ technologické síly je moºné vysledovat ve vydavatelském (audiovizuálním) pr·myslu. Do konce 90. let neexistovala technologie, která
by umoº¬ovala masovým zp·sobem sdílet obrovské mnoºství hudby (a pozd¥ji
videa)

7

 s rostoucími rychlostmi p°ipojení k internetu, rostoucím výkonem vý-

po£etní techniky (schopné p°ehrát bez problém· nejd°íve hudbu a pozd¥ji video)
a rostoucím po£tem uºivatel· internetu se ale odv¥tví vydavatelského pr·myslu
dramaticky zm¥nilo.
Digitální distribuce hudby (oproti CD) je rychlej²í, levn¥j²í (v p°ípad¥ kradeného obsahu s cenou blízkou nule) a hudba v digitální podob¥ má minimální prostorové náklady (srov. prakti£nost typického MP3 p°ehráva£e a velikosti 1 CD).
Spot°ebitelé tak substituují nákup CD staºením hudby z internetu (d°íve Napster, v sou£asnosti zejména P2P sít¥, sdílení  mezi kamarády , stahování ze ser-

8

ver· pro sdílení obsahu , v men²í mí°e nákup online). Výsledkem je obrovský r·st
 spot°eby

9

, na který vydavatelský pr·mysl zareagoval (z pohledu zákazník·)

naprosto neadekvátním zp·sobem.
Teoreticky (a podle soudních spor· RIAA

10

v USA) staºení písni£ky v digi-

tální podob¥ (a zadarmo) znamená, ºe spot°ebitel si jiº nekoupí CD se stejnou

11

písni£kou

; podle v¥deckých studií v²ak tento vztah neplatí[6], naopak existuje

p°ímá úm¥rnost mezi mnoºstvím staºené (ukradené) hudby a nakoupených CD
(k substituci dochází pouze pokud zákazníci vnímají CD jako p°íli² drahé). Naopak substituce prob¥hne, pokud je moºné volit mezi ukradenou hudbou v digitální
podob¥ a pronájmem placené hudby v digitální podob¥ (tento vztah je slab²í v
p°ípad¥ nákupu)[6].
Reakce vydavatelského pr·myslu (hudebního, lmového) probíhala v n¥kolika

6 Zajímavý p°íklad je v [4, str. 222]: autor stejný problém rozebírá na p°íkladu parního stroje
ve Velké Británii. Za£al být pouºíván nikoliv kv·li samotnému objevu, ale kv·li vysoké cen¥
práce a levnému uhlí (tj. technologie se ekonomicky vyplatila).

7 Pomíjím VHS a audio kazety, které jsou vzhledem ke svému fyzickému charakteru nákladn¥j²í

a neumoº¬ují vytvo°it v jeden okamºik kopii 1:n.

8 rapidshare.com,

ulozto.cz

a dal²í.

9 R·st spot°eby lze zd·vodnit pom¥rn¥ jednoduchým (a velmi nev¥deckým)  pozorováním 

nap°íklad po£tem osob, které v metru mají na u²ích sluchátka.

10 Recording Industry Association of America, p°ípadn¥ MPAA (Motion Picture Association

of America) u lm·.

11 Na tomto principu jsou zaloºeny (z  lidského pohledu absurdní) vý²e náhrad ²kod p°i exem-

plárních ºalobách kv·li sdílení hudby v USA[5].
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rovinách. První byla právní a lobbistická: snaha podávat ºaloby kv·li sdílení hudby
v  malém

12

13

, prodluºování copyrightu

14

a zm¥na legislativy

15

 výpalného , v R velmi dob°e protuje OSA

(respektive vý²e

). Druhá rovina je postupné (a

velmi pomalé) p°izp·sobení novým formám prodeje hudby (nejprve formou pronájmu

16

), pozd¥ji prodeje hudby (v R jsme stále ve fázi pronájmu).

Fascinujícím vedlej²ím efektem je vznik právnických rem, které se specializují
na urovnávání právních spor· mezi vydavatelstvími a jejich zákazníky. Obvyklé
fungování takové rmy je zaloºené na stejném principu jako spam  rozesílá velké
mnoºství formáln¥ vypadajících dopis· s hrozbou ºaloby a moºností mimosoudního
vyrovnání v p°ípad¥, ºe p°íjemce dopisu uhradí £ástku v °ádech stovek dolar· (euro,
liber)

17

. Kv·li náklad·m na hrozící soudní spor (dáno fungováním soudních spor·

v USA) nezanedbatelná £ást obeslaných rad¥ji zaplatí.
Je p°edpoklad, ºe v budoucnu (vlivem technologických sil) dojde k je²t¥ v¥t²ímu
roz²í°ení sdílení hudby a lm· (posunem od P2P sítí s centrálním serverem 

18

nap°íklad torrent trackery  k DHT

, anonymiza£ním sítím typu TOR a pom¥rn¥

prosté síti  sneaker net , neboli  sdílení mezi kamarády ).
Technologické síly (pokud jsou podcen¥ny, nepochopeny) mohou v podstat¥ u£init ur£ité odv¥tví zcela redundantním (na p°edchozím p°íkladu: obchody s hudbou,
videop·j£ovny, v budoucnu do ur£ité míry vydavatelé hudby). Vliv technologických
sil lze bu¤ vyuºít ve vlastní prosp¥ch (obrovský nový trh s hudbou) nebo zpomalit (zajímavé bude sledovat, zda se hudebnímu pr·myslu poda°í ubránit zlatý d·l
²edesátých let a prodlouºit copyright v rámci EU).

12 Vedlej²í efekt ovlivnil socio-kulturní prost°edí vytvo°ením p°edstavy, ºe velcí vydavatelé jsou
 zlí a tudíº není nic moráln¥ ²patného na ukradení písni£ky, lmu.

13 Situaci asi nejlépe vystihuje vtip:  Jak dlouhý je copyright v USA? Od Mickey Mouse dál.
14 Nap°íklad zákon HADOPI ve Francii (  odpojování od internetu , £ást mezinárodní dohody

ACTA a podobn¥.

15 Ochranný svaz autorský.
16 Hudba chrán¥ná DRM (Digital Restrictions Management, Digital Rights Management podle

výkladu); jde o pronájem  písni£ku je moºné poslouchat pouze dokud existuje rma, která
ji prodala a dokud je funk£ní infrastruktura, nutná k provozu daného DRM °e²ení. DRM
£asto hrani£í s distribucí vir·, viz.:

securitymatters/2005/11/69601.

http://www.wired.com/politics/security/commentary/

17 Pom¥rn¥
zajímavý
pohled
nap°íklad
http://torrentfreak.com/
acslaw-anti-piracy-law-firm-torn-apart-by-leaked-emails-100925/.
18 Distributed hash table.
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2.3 Socio-kulturní síly
Vliv socio-kulturních sil se dá demonstrovat na mnoha p°íkladech. Úsm¥vný m·ºe
být, v návaznosti na ekonomické síly, pokus o  transplantaci p°ístupu k d¥lník·m
z korejské automobilky do £eské (kde nást¥nky a sout¥ºení v druºstvech p°ipomíná
parodii socialismu), p°ípadn¥ známé problémy p°i propagaci zna£ek v zahrani£í,
kde má název jiný význam v místním jazyce (ideáln¥ hanlivý

19

). Zajímav¥j²í jsou

ale mén¥ vtipné st°ety, které zp·sobují velké ztráty a nejsou jednozna£né.
Typickým p°íkladem m·ºe být p·sobení rmy Google v rámci íny. ína se
nachází na pomezí mezi socialismem a kapitalismem (tam¥j²í reºim se myslím
pom¥rn¥ zda°ile vymyká v²em denicím) a funguje v ní pom¥rn¥ ú£inná a po-

20

m¥rn¥ neutajovaná cenzura. Vyhledáva£ Google byl v £ínské verzi p°ístupný

od

roku 2000 (tj. byl schopný vyhledávat na stránkách, pouºívajících £ínské znaky)
a pom¥rn¥ rychle tehdy získal zna£ný po£et uºivatel·. V zá°í 2002 byl p°ístup
k vyhledáva£i Google  vypnut (p°esn¥ji zcenzurován)  záminkou byly pochopiteln¥ nep°ípustné výsledky vyhledávání, ale podn¥t k cenzu°e nejspí² dali majitelé
Baidu (v té dob¥ minoritní vyhledáva£, dnes v ín¥ pouºívan¥j²í neº Google). Aº
do roku 2006, kdy Google zaloºil £ínskou pobo£ku, byla kvalita p°ístupu k vyhledáva£i velmi ²patná (vlivem nestíhajícího hardware   Velkého £ínského rewallu
nebo £ist¥ náhodn¥); po zaloºení pobo£ky a zavedení cenzury

21

fungoval Google

v ín¥ aº do roku 2010 bez problém·. V roce 2010 ale do²lo (pravd¥podobn¥) k
útok· £ínskou vládou placených hacker· na

gmail.com

(cílem byly nejspí² emai-

lové ú£ty disident·, pr·nik prob¥hl p°es po£íta£e zam¥stnanc· Google), díky £emuº postupn¥ do²lo k odchodu spole£nosti z íny (google.cn je p°esm¥rovaný na

google.hk).
Na p·sobení Google v ín¥ je zajímavých n¥kolik faktor·. Pro západní spole£nost je v dané zemi pom¥rn¥ obtíºné fungovat, protoºe v·bec neexistuje seznam
 zakázaných stránek (témat). Vláda pln¥ spoléhá na autocenzuru

22

, podep°enou

19 Viz. nap°íklad Brand failures: the truth about the 100 biggest branding mistakes of all time
(Haig, M.)

20 Yahoo od 1999.
21 Na google.cn nebylo po zadání dotazu  Tien an men k vid¥ní prakticky nic.
22 V rámci  západního sv¥ta m·ºe být podobnou formou autocenzury (ale s mnohem niº²í

ú£inností) seznam Internet Watch Foundation, pouºívaný v R nap°íklad T-mobile, O2 a
Vodafone, který svého £asu obsahoval tak závadnou stránku jako je

7

wikipedia.org

(

http:
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naprosto nahodilou represí

FIS VE

. Zárove¬ pom¥rn¥ nevybíravá podpora místních -

rem na úkor zahrani£ních nejspí² Google stála £ást technologie (coº je v p°ípad¥
internetu nejst°eºen¥j²í £ást remního tajemství).
Podobný problém nastane, pokud rma funguje ve dvou kulturn¥ naprosto
odli²ných oblastech. P°íkladem m·ºe být Írán a Siemens: rma má s (decentn¥
°e£eno) ne zcela demokratickým reºimem výborné vztahy a zásobuje ho nap°íklad
technologií pro cenzuru datových p°enos· (internetu, SMS

24

). Spolupráce se ale

m·ºe vymstít, o £emº se Siemens p°esv¥d£uje: v Íránu je pouºíváno velmi specializované za°ízení od rmy Siemens pro obohacování uranu (p°esn¥ji provoz centrifug,
nutných pro obohacování uranu bez vyuºití mimo jadernou energetiku). Od roku
2009 se ²í°í virus Stuxnet (velmi sostikovaný a nesmírn¥ nákladný kód), který se
p°es n¥kolik r·zných chyb a p°es n¥kolik  hostitel· snaºí inkovat práv¥ programovatelné za°ízení rmy Siemens a za dosaºení vhodných podmínek ho p°etíºit (a
tím nejspí² zpomalit íránský jaderný program, proto se spekuluje, ºe p·vodcem
viru je Izrael).

2.4 Demogracké síly
Pro p·sobení demogracký sil není t°eba chodit daleko  ideální je zkoumat Vysokou ²kolu ekonomickou. Jak je z°ejmé z tabulky 4, nastane v p°í²tích letech prudký
pokles po£tu student· (coº spolu s pevn¥ daným procentem populace, schopným
úsp¥²n¥ absolvovat vysokou p°i stávající obtíºnosti) znamená, ºe podnik (VE)
bude mít v budoucnu problém alespo¬ udrºet stávající rozpo£et.
Z pohledu podnik· obecn¥ lze demogracké síly (v R) chápat i jinak  v
budoucnu bude silná poptávka po penzijním poji²t¥ní (je z°ejmé, ºe sou£asné státní
sociální poji²t¥ní-da¬ nem·ºe fungovat s budoucí strukturou populace); zárove¬
m·ºe být zajímavé se zam¥°it na výnosné sluºby pro star²í popula£ní ro£níky (coº
zní jako oxymóron, ale v sociálním a zdravotním systému je obrovská £ástka pen¥z),
p°ípadn¥ na malé d¥ti (obrovský r·st prodeje kojeneckého zboºí p°es internet v
posledních 4 letech, p°esn¥ odpovídající demograckým k°ivkám).

//en.wikipedia.org/wiki/Internet_Watch_Foundation_and_Wikipedia).

23 Princip pom¥rn¥ p°esn¥ p°evzatý z Orwellova románu 1984: nikdy není z°ejmé, jestli se z

druhé strany obrazovky n¥kdo dívá.

24 Ve spolupráci s Nokií;

http://online.wsj.com/article/SB124562668777335653.html.
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Tabulka 4: Po£et obyvatel dle v¥ku v R, 2009
V¥k

Po£et obyvatel (v tisících)

V¥k

0

119,914

13

96,562

1

114,861

14

107,603

2

106,518

15

121,586

3

103,361

16

122,366

4

98,538

17

130,021

5

94,785

18

131,758

6

93,899

19

131,517

7

92,289

20

137,746

8

90,351

21

137,932

9

89,140

22

141,212

10

90,383

23

144,763

11

90,816

24

145,848

12

90,987

25

146,261

Zdroj: eský statistický ú°ad,

\$File/400310001.xls.

Po£et obyvatel (v tisících)

http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/t/0C001BB29D/

2.5 Politické a právní síly
Zde je moºné navázat na socio-kulturní síly (politika je obvykle obrazem stavu
spole£nosti

25

). V n¥kterých p°ípadech je podnik schopný síly ovlivnit ve vlastní

26

prosp¥ch (viz vliv autorských organizací na n¥které zákony

, silná pozice EZ v

eské republice), v n¥kterých jsou podniky pouze pasivní p°íjemci (obvykle pokud
vychází na základ¥ velmi silného podn¥tu).
Tém¥° klasikou je Sarbannes-Oxley Act (SOX) v USA (na základ¥ krachu
Enronu a souvisejících nepravdivých audit· Arthur Anderse

27

). Zákon (mimo jiné,

zjednodu²en¥) poºaduje po rmách obchodovaných na americké burze plnou dokladovatelnost ú£etních aktivit a zárove¬ zakazuje auditorským rmám poskytovat
auditovaným rmám i ne-auditorské sluºby (zejména poradenství). P°edpokládaným efektem zákona m¥lo být obecn¥ zlep²ení corporate governance a omezení
krach· rem typu Enron. Podle [9] ale do²lo ke zcela opa£nému d·sledku. P°i

25 Je zvykem nadávat na úplatky v politice a zárove¬ v²ude rozdávat drobné v²imné a nepovaºovat to za úplatek.

26 Pikantní je stav ve Francii (mající nejagresivn¥j²í legislativu v EU v tomto sm¥ru, viz HA-

DOPI  Loi favorisant la diusion et la protection de la création sur Internet): manºelka prezidenta Carla Bruni je zárove¬ zp¥va£ka napojená na organizace chránící autorská práva.

27 A vtipnému p°ejmenování zbývajících  velkých auditorských rem z  Big ve na  Big

four .
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zavedení zákona do²lo vlivem legislativy k celkovému poklesu hodnoty rem na
americké burze o 1.4 trilionu USD (tj. investo°i vnímali SOX jako nákladný a zbyte£ný, respektive o£ekávali propad hodnoty rem vlivem budoucích afér). Autor
[9] také tvrdí, ºe nutná zm¥na dodavatel· sluºeb (v tomto p°ípad¥ poradenství
od auditor·) velmi zvý²ila náklady dot£ených rem; zárove¬ zavedení SOX nejvíce sníºilo hodnotu rem se slabým corporate governance (p°i£emº zákon m¥l mít
naprosto opa£ný efekt).
Pro podnik tedy z politického a právního okolí mohou vyplynout mimo°ádné
dodate£né náklady, které nelze v budoucnu p°edvídat.

3

Úkolové okolí

3.1 Konkurence
Role a síla konkurence je (zejména v rámci trh· blíºících se dokonalému trhu
v ekonomii) nezpochybnitelná a nemá myslím smysl rozebírat podrobn¥ její vliv
(velmi výrazný nap°íklad p°i prodeji na internetu, kde díky minimálním bariérám
na vstupu do odv¥tví stla£ují noví konkurenti, vstupující do odv¥tví, prodejní cenu
zboºí a nákupní cenu PPC reklamy hluboko pod hranici protability). Zajímav¥j²í
je situace, kdy rma nemá konkurenci (respektive kdyº si vybuduje monopolní
postavení) a náhle se objeví konkurent. P°esn¥ takováto situace nastala v p°ípad¥
internetových prohlíºe£· (viz tabulka 5

28

a grafy v p°íloze pro ukázku, jak ztratit

tém¥° monopolní postavení).
Kolem roku 2001 Microsoft denitivn¥ vytla£il konkurenci (Netscape) a jeho
tehdej²í produkty (Microsoft Internet Explorer 5.5, 6.0) se po dobu n¥kolika let

29

staly de facto standardem (by´ byly od webových standard· HTML 4.0

velmi

daleko). Výsledkem byla standardizace mnoha remních produkt· (zejména intranetových systém·, ale i t°eba internetového bankovnictví

30

) pro jediný prohlíºe£

(Internet Explorer 6.0) a v²echny chyby a nedeterministické chování daného pro-

28 A: v¥t²í hobby stránka, v¥kový pr·m¥r náv²t¥vník· kolem 20-30 let, spí²e po£íta£ov¥ gramotní. B: restaurace v centru Prahy, náv²t¥vníci zejména zam¥stnanci zahrani£ních rem v okolí
(polední menu).

29 http://www.w3.org/TR/html4/references.html
30 Donedávna velký problém v¥t²iny £eských bank.
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Tabulka 5: Statistiky zna£ek prohlíºe£· (1.9.2010-31.11.2010)
Web

A

B

212 505

°ádov¥ desetitisíce

56 383

°ádov¥ tisíce

Zobrazených stránek

765 256

1.08

Firefox

52.56 %

22.35 %

Opera

18.75 %

2.38 %

Chrome

14.40 %

5.02 %

Internet Explorer

12.40 %

67.60 %

1.12 %

1.88 %

Po£et náv²t¥v
Unikátních náv²t¥vník·

Safari

Zdroj: Google Analytics, autor.

hlíºe£e. Microsoft následn¥ po dobu dal²ích 6 let nevydal novou verzi prohlíºe£e
(p°ípadn¥ po dobu 8 let, pokud budeme povaºovat MSIE 7.0 za rychle vyrobený
mezikrok). V p°ípad¥ Internet Exploreru ²lo z°ejm¥ (z uºivatelského a bezpe£nostního hlediska) o tak nekvalitní a zastaralý produkt, ºe mu postupn¥ vznikl
open-source konkurent (Mozilla, Mozilla Firefox) a na neremních stránkách trvale prohlíºe£ Microsoftu p°ekonal, coº je jinak nevídané

31

. Postupn¥ (po úsp¥chu

Firefoxu, p°ípadn¥ po substituci prohlíºe£e spot°ebiteli vlivem rostoucích poºadavk· kv·li stále v¥t²ímu vyuºití internetu) do²lo k  znovuobjevení dal²ích pro-

32

hlíºe£· (Opera) a vzniku nových konkurent· (Chrome

). Je pravd¥podobné, ºe

bez konkurent· Internet Exploreru by dne²ní internet nevypadal tak, jak vypadá
(dynamické stránky, jejichº zobrazení by je²t¥ p°ed pár lety bylo nemoºné, nový
standard HTML 5.0, jeº bude z°ejm¥ v rozumné podob¥ podporován i Microsoftem, který si nem·ºe dovolit jakoºto minoritní  hrá£ na trhu implementovat
vlastní verzi standardu).
Na p°íkladu je zajímavé, jak velká rma s monopolním postavením (a na první
pohled sí´ovým efektem) m·ºe velice rychle b¥hem pár let nejen p°ijít o vedení na
trhu, ale dostat se do záv¥su a pouze se snaºit dostihnout konkurenci. Monopolní
postavení je tedy pro rmu nejen výhodou (MS mohl omezit po ur£itou dobu
náklady na vývoj prohlíºe£e), ale zárove¬ obrovským rizikem (omezením vývoje a

31 S výjimkou server·, kde kombinace Linux/Apache op¥t s obrovským náskokem p°ekonává
Windows/IIS.

32 U Chrome jde o zajímavou situaci  výrobcem je Google, tedy zárove¬ nejv¥t²í sponzor

Mozilla Foundation.
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um¥lým udrºováním monopolu se ve rm¥  ztratilo pot°ebné know how).

3.2 Dodavatelé
Problematika dodavatel· se dá pojmout z mnoha sm¥r·. Jednou z variant m·ºe být
situace, kdy jsou dodavatelé a rma na sob¥ navzájem existenciáln¥ závislí (p°ípad

33

SCM

nap°íklad v automobilovém pr·myslu  problémy koda Auto/TPCA p°i

záplavách v Chrastav¥, p°esn¥ji vytopení výrobce £ásti interiér·, Grupo Antolin
Bohemia

34

). Dal²í moºností je uvaºovat p°ípad, kdy jsou dodavatelé naopak ex-

trémn¥ nezávislí, ideáln¥ v jiném stát¥ s naprosto odli²nou vymahatelností práva
(typický p°íklad: dodavatel zboºí v ín¥) a z toho pramenící problémy (nap°íklad
rozdílná kvalita mezi ukázkovým vzorkem a zboºím z v¥t²í objednávky).
Mnohem zajímav¥j²í (z hlediska komplikovanosti vztah·) je situace v typických
e-shopech

35

. V nich jsou v zásad¥ t°i druhy dodavatel·  dodavatelé IT sluºeb (na

kterých je e-shop závislý, protoºe zm¥na software je velmi obtíºná a velmi drahá),
dodavatelé zboºí a dodavatelé náv²t¥vnosti. IT sluºby nebudu dále rozebírat (problémy jsou obecného charakteru, £elí jim v¥t²ina rem s ERP systémem).
Dodavatelé zboºí p°edstavují (z pohledu majitele e-shopu) p°íleºitost i hrozbu.
P°íleºitost, pokud jsou ochotní se dohodnout na výhradním zastupování v rámci
daného teritoria (p°i£emº závisí na ochot¥ dodavatele omezení vynutit i u jiných
obchodník·); hrozbu, pokud se dodavatel rozhodne sám proniknout na lukrativní

36

trh (objem prodeje je z°ejmý z odb¥r· zboºí)

. Pozitivní vliv (z hlediska e-shopu)

má dodavatel-prost°edník, pokud udrºuje v rámci trhu pevn¥ stanovenou marºi

37

;

v opa£ném p°ípad¥ £asto dochází k  pokaºení oboru v rámci konkuren£ního boje
(nap°íklad u u prodeje záºitk·  let stíha£kou , kde p°i prodejní cen¥ záºitku mírn¥
pod 30 000 K£ odpovídá marºe náklad·m a e-shop negeneruje z prodeje ºádný

33 Supply Chain Management
34 http://www.ct24.cz/povodne-2010/98012-skode-a-tpca-hrozi-kvuli-zaplavam-omezeni-vyroby/
35 Zám¥rn¥ zde neuvádím jméno konkrétního e-shopu; p°íklady, které uvádím, pochází z n¥ko-

lika r·zných e-shop· z n¥kolika r·zných obor·. Pro ujasn¥ní tématu jsem £erpal i z [7].

36 Nejzajímav¥j²í je, pokud dodavatel zárove¬ v rámci stejného trhu zboºí prodává.
37 Situace v R v oblasti draº²ích  pot°eb pro psy (zna£kové oble£ky, ko²íky, obojky, misky,

pelí²ky,...) s marºí kolem 30-50 % a minimální cenou, neformáln¥ stanovenou distributorem (neformáln¥ lze cenu stanovit nap°íklad tak, ºe e-shop, který s bude zboºí nabízet levn¥ji, dostane
od dodavatele vy²²í minimální odb¥ry, hor²í dodací lh·ty a podobn¥). Poznámka autora: je dost
nep°edstavitelné, co v²echno se dá na psa (a v jakém mnoºství a cen¥) prodat.
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zisk).
Je²t¥ nevyrovnan¥j²í vztah je v p°ípad¥ dodavatel· zákazník· (vyhledáva£e,
reklamní systémy, prodejci reklamy). V p°ípad¥ prodejc· reklamy vyjednávací síla
dodavatel· kv·li krizi poklesla (tj. z pohledu e-shopu je moºné vyjednat si lep²í

38

ceny

, p°ípadn¥ p°esn¥ji m¥°it ú£innost reklamy). Naopak vyjednávací síla ostat-

ních dodavatel·  vyhledáva£·

40

a zboºí

39

a v poslední dob¥ hlavn¥ r·zných srovnáva£· cen

velmi roste. Vítaný dodavatel zákazník· (náv²t¥vnosti) se m·ºe b¥hem

n¥kolika dn· (díky v zásad¥ dobrovolnému vztahu a absenci smluv) rozhodnout

41

a

p°estat dodávat náv²t¥vníky (v p°ípad¥ vyhledáva£e a e-shopu naprostá katastrofa,
pokud nap°íklad náv²t¥vnost ze Seznamu

42

tvo°í 50-60 % zákazník·). Stejný efekt

mají i srovnáva£e cen, které motivují náv²t¥vníka k hledání podle jediného kritéria
 ceny (zvýhod¬ují tak e-shopy, které cenu doºenou nap°íklad na vý²i po²tovného).

3.3 Distribuce
43

Z opa£ného pohledu dodavatele je moºné se dívat na e-shopy

jako na distributory.

Typi£t¥j²í je v²ak situace v p°ípad¥ super (a hyper) market· jakoºto distributor·
(prodejc·) s enormní vyjednávací silou (podpo°enou objemem prodeje, nákupním
chováním a v neposlední °ad¥ uvád¥ním vlastních, privátních zna£ek). Podle [11]
supermarkety skute£n¥ p°i prosazování vlastních zna£ek vynucují u výrobc· ostatního zboºí vy²²í cenu (£ímº supermarkety získávají prostor na trhu pro vlastní
zna£ku). Následn¥, po uvedení privátní zna£ky ji supermarkety pouºívají jednak
pro pokrytí ur£itého segmentu trhu, jednak jako nátlakový prost°edek na výrobce
(a to v dlouhém období, p°i£emº £ím men²í je výrobce  zna£kového zboºí, tím

44

siln¥j²í je pozice supermarketu

).

Z [12] plyne, ºe supermarkety (minimáln¥ ve Velké Británii) zárove¬ zapojením výrobc· do SCM na n¥ p°ená²í riziko, spojené s prodejem. asto dochází k

38 V p°ípad¥ nap°íklad idnes.cz aº na dvacetinu p·vodní ceny.
39 V R Seznam, Google.
40 zbozi.cz,

heureka.cz

41 Lépe °e£eno, zm¥nit výsledek algoritmu.
42 Op¥t neuvádím konkrétní e-shop, ale vy°azení z výsledk· Seznamu (propad o n¥kolik desítek
pozic) m·ºe nastat i kv·li drobným úpravám stránek a m·ºe trvat i 5-6 týdn·, s p°íslu²ným
dopadem na obrat a zisk rmy.

43 U e-shopu jsou distributorem p°epravci zboºí.
44 V p°ípad¥ silných zna£ek (Coca Cola) se bude výsledek blíºit spí²e Nashovu ekvilibriu.
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prodeji b¥ºných potravin pod cenou (ov²em tak, aby nedo²lo k po²kození jiných
supermarket·). Dal²ími praktikami jsou jednorázové platby výrobc· distributor·m (supermarket·m), zp¥tné úpravy ceny výrobk· (poºadavek na sníºení ceny
po dodání zboºí  na pulty obchod· , zp¥tné proplácení ceny reklamní kampan¥,
posunování splatnosti faktur výrobc· v °ádech m¥síc· a p°ehnané náhrady za kaºdého nespokojeného zákazníka.
Velmi silní distributo°i (prodej potravin je extrémní p°íklad) tak mohou pro
rmu znamenat p°evrácení celého °et¥zce (výrobce se stává rukojmím distributora).

3.4 Zákazníci
P·sobení zákazník· na podnik jsem zmínil jiº n¥kolikrát v p°edchozích £ástech
práce, proto se pouze stru£n¥ zmíním o n¥kterých zajímavých p°íkladech.
Podle [13] existuje tvrzení, u nichº se p°edpokládá, ºe platí (coº v²ak není
pravda). Intuitivn¥ je zajímav¥j²í v¥rný zákazník, £inící opakované zákazníky. Auto°i citované studie ale zjistili, ºe dlouhodobí velcí zákazníci velmi dob°e znají svou
cenu, a proto mají snahu vyjednat si lep²í podmínky. Zárove¬ si £astý zákazník
zvykne vynucovat na rm¥ °e²ení i jiných problém·, které p°ímo nesouvisí s oborem podniku (a udrºování stálého zákazníka, t°eba formou slevových kupon·, je
také drahé) a po zhruba 36 m¥sících za£ne pro rmu generovat ztrátu. Vy²²í cena,
placená za produkty u stálých zákazník·, také neplatí

45

 stálí zákazníci jsou £asto

mnohem lépe obeznámeni s prodávaným produktem. Jediné, co u stálých zákazník· funguje, je dle [13] zaji²t¥ní reklamy (loajální zákazníci propagují zna£ku u
svých známých).

4

Záv¥r

V práci jsem rozebral vliv jednotlivých sloºek okolí

46

na fungování podniku na

zajímavých p°íkladech rem (nebo obor·). Zam¥°il jsem se na praktické p°íklady

45 Tvrzení platí, pokud uvaºujeme jednu smlouvu u mobilních operátor· a kabelových televizí
za jeden nákup (rozprost°ený po dobu n¥kolika let).

46 S výjimkou vnit°ního okolí podniku kv·li rozsahu práce.
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a aktuální p°ípady známých rem. P°ípadné dal²í podrobnosti je moºné £erpat ze
zdroj· v p°ehledu literatury.
Poznámka (rozsah práce): 27081 znak· (15 normostran).
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Statistiky prohlíºe£·

Zdroj:

http://www.toplist.cz/stat/?a=history&type=1&year=2010.

Zdroj:

http://www.toplist.cz/stat/?a=history&type=1&year=2006.

Poznámka: v²echny odkazy byly mezi 1.12.2010 a 6.12.2010 funk£ní (vzhledem
k délce psaní práce neuvádím data u kaºdého odkazu zvlá²´). Platí i pro odkazy v
textu.
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